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I.

TEMAT PRACY
STADION KLUBU SPORTOWEGO „RUCH” W CHORZOWIE.

II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno – urbanistyczny dla obszaru
zlokalizowanego w mieście Chorzów w rejonie ulic, Bojowników o Wolność i Demokrację,
Armii Krajowej, Dąbrowskiego oraz Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ), ze szczegółowym
opracowaniem projektu stadionu piłkarskiego Klubu Sportowego „RUCH” Chorzów przy ulicy
Cichej 6. Stadion ten mieści się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. W skład
tego kompleksu sportowego wchodzi także pełnowymiarowe boisko treningowe, hala
sportowa, szkółka piłkarska „Kresy” wraz z trzema boiskami treningowymi. W bezpośrednim
sąsiedztwie znajduje się Zespół Szkół Sportowych nr 2 im. Gerarda Cieślika.

III. DLACZEGO CICHA 6
1. ROZWÓJ SPORTU W POLSCE
W dokumencie „Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do 2015 roku” 1 Ministerstwa
Sportu czytamy m.in.:
„Wizja jest jednoznaczna: sport będzie zajmował coraz mocniejszą pozycją w szeroko
pojmowanym systemie wartości indywidualnych i społecznych, służąc wszechstronnemu
rozwojowi człowieka, w tym zachowaniu zdrowia i sprawności oraz wartościowemu
zagospodarowaniu czasu wolnego(…). Największa liczba zawodników uprawia w Polsce
piłkę nożną (197 063), następnie piłkę siatkową (17 300), lekką atletykę (16 998),
koszykówkę (12 483) oraz piłkę ręczną (8 824)(…). Pomimo oddania od 1995 roku do
użytkowania ponad 3200 obiektów sportowych, nadal baza obiektów strategicznych dla
sportu kwalifikowanego i rekreacji sportowej nie odpowiada standardom europejskim, ani
liczebnie, ani pod względem jakości. W zdecydowanej większości są to obiekty zaniedbane,
często wymagające kapitalnego remontu, zazwyczaj trudno dostępne dla osób
niepełnosprawnych.”
Jak przeczytać możemy w tym dokumencie, rozwój sportu w Polsce jest coraz bardziej
intensywny. Będzie on ważną wartością cywilizacyjną, kulturową i społeczną. Prognozy
jasno wskazują, iż sport powinien stać się dobrem powszechnym i odgrywać ważną rolę
w życiu każdego człowieka. Jednak, aby to osiągnąć, potrzebny jest intensywny rozwój
infrastruktury sportowej, w tym budowa nowych obiektów o standardach europejskich.
Architektura stale ewoluuje – wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ludzi, bo przecież służyć
ma ich potrzebom.
2. CICHA 6 NA TLE GóRNOśLĄSKIEGO ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO (GZM)
2.1.

Waloryzacja stadionów piłkarskich w GZM

Piłka nożna jest bardzo popularną dyscypliną sportową na Górnym Śląsku. Istnienie
wielu klubów sportowych na stosunkowo małej przestrzeni sprawia, że podejście ludzi do tej
dyscypliny przez wielu uważane jest za specyficzne, wręcz magiczne. Obecność na tym
1

„Strategia Rozwoju Sportu w Polsce do 2015 roku”, Ministerstwo Sportu, 2007 rok.
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terenie kilku czołowych zespołów oraz kilkunastu mniejszych przekłada się na dużą ilość
obiektów infrastruktury sportowej: stadionów, hal sportowych, boisk treningowych itp.
Związany z tym faktem jest także rozwój innych funkcji, które stanowią zaplecze techniczne
oraz usługowe tych obiektów: infrastruktura drogowa, budowa hoteli, rozwój terenów
zielonych itp.
W ramach przedmiotu „Planowanie i projektowanie regionalne” na V roku studiów,
dokonałem waloryzacji stadionów na obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego
(rys 1). Wytypowanych przeze mnie 6 obiektów głównych oraz 36 stadionów mniejszej rangi,
zestawiłem ze sobą w 9 różnych kategoriach: miejsce w lidze, istnienie projektu przebudowy,
pojemność, intensywność użytkowania, komunikacja drogowa, komunikacja kolejowa,
bliskość terenów zielonych, występowanie zaplecza parkingowego oraz hotelowego.
Punktacja obiektów w poszczególnych kategoriach stworzyła pewnego rodzaju ranking
stadionów, z których niektóre zajęły czołowe miejsca, inne natomiast całkowicie z niego
wypadły. Liczba uzyskanych punktów przez dany obiekt odzwierciedla zakres jego
oddziaływania. Lokalizacja kilku ważnych obiektów blisko siebie powoduje nałożenie się tych
zakresów i utworzenie ośrodków sportowych, które posiadają silnie rozbudowaną
(w porównaniu z innymi placówkami) infrastrukturę, ale także stanowią wyśmienitą
lokalizację dla nowych inwestycji. Wytypowałem 3 takie ośrodki o największym znaczeniu.
Główny i zarazem największy z nich obejmuje stadion GKS Katowice, Stadion Śląski oraz
właśnie stadion przy ulicy Cichej 6.

Rys. 1 Waloryzacja stadionów piłkarskich na terenie GZM ze wskazaniem głównych ośrodków inwestycyjnych; opracowanie
własne.

2.2.

Główne kompleksy sportowe w GZM

Przeprowadzona waloryzacja wskazała jednoznacznie główny ośrodek sportu na
terenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Obszar ten zlokalizowany w sercu GZM
stanowi bardzo dobre miejsce do rozwoju i rozbudowy stadionów oraz ich zaplecza. Trzy
ważne obiekty scalone ze sobą ogromną przestrzenią Wojewódzkiego Parku Kultury
i Wypoczynku, otoczone szeregiem mniejszych stadionów, stanowią doskonały pretekst do
wykreowania zespołu rekreacyjno-wypoczynkowego na skalę międzynarodową. Wśród
podstawowej trójki obiektem o największym znaczeniu jest Stadion Śląski, który obecnie jest
w trakcie przebudowy. Po jej ukończeniu stanie się jednym z najnowocześniejszych obiektów
tego typu w Polsce. Drugie miejsce zajmuje stadion GKS Katowice, natomiast na końcu
znajduje się stadion K.S. „RUCH” Chorzów.
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Aby taki zespół mógł powstać i sprawnie funkcjonować nawet w momentach
największego obciążenia, jakimi bez wątpienia są duże wydarzenia sportowe, konieczne jest
traktowanie tego terenu jako jednego obszaru inwestycyjnego o wspólnych założeniach
strategii rozwoju. Podstawą jest modernizacja lub przebudowa obecnych obiektów, ale
również rozwój infrastruktury drogowej, zaprojektowanie odpowiedniej ilości parkingów,
budowa hoteli, ulepszanie jakości przestrzeni publicznych itp.
2.3. Cele rozwoju obszaru
Głównymi celami rozwoju dla tego obszaru są zatem:
stworzenie głównego ośrodka rekreacyjnego regionu opartego na silnych tradycjach
piłkarskich Górnego Śląska
modernizacja (przebudowa) stadionu K.S. „RUCH” Chorzów oraz GKS Katowice
modernizacja techniczna mniejszych obiektów, które stanowić będą zaplecze
treningowe dla większych stadionów
rozbudowa bazy hotelowej o wysokim i średnim standardzie
stworzenie dodatkowych atrakcji, zarówno sportowych jak i rozrywkowych ( hale
sportowe, centra sportów ekstremalnych, modernizacja Śląskiego Wesołego Miasteczka,
centra rozrywkowe)
budowa sieci parkingów wielopoziomowych zapewniających możliwość dojazdu do
obiektów zarówno indywidualnym użytkownikom jak i zorganizowanym grupom
promocja na skalę regionu, kraju a nawet świata, która przyciągnie inwestorów
prywatnych z Polski jak i z zagranicy. Dzięki temu tradycja piłkarska Górnego Śląska
będzie propagowana, gwarantując jednocześnie ogromne korzyści finansowe.
3. CICHA 6 A DTŚ

Rys. 2 Tereny aktywizowane inwestycyjnie przez DTŚ – rozmieszczenie w regionie;
Wojewódzkie Biuro Projektów w Zabrzu Sp. Z o.o.

Budowa Drogowej Trasy Średnicowej to pod wieloma względami bardzo ważna
inwestycja dla całego regionu. Korzyści wynikające z poprawy komunikacji pomiędzy
poszczególnymi miastami są oczywiste, ale za budową DTŚ kryje się jeszcze szereg innych.
Jednym z nich jest bez wątpienia zwiększenie wartości inwestycyjnej terenów położonych
w jej sąsiedztwie. Wzdłuż tej trasy zostały wskazane przez Wojewódzkie Biuro Projektów 34
obszary na terenie wszystkich sześciu miast, przez które przebiega DTŚ (rys.2). Są to
tereny, które zyskały wartość i zainteresowanie inwestorów – tereny aktywizowane
inwestycyjnie przez DTŚ. Niektóre z nich zostały już zagospodarowane, niektóre jednak
nadal czekają na swoją szansę.
Przykładami zrealizowanych inwestycji są między innymi: największe centrum
handlowe na Śląsku -Silesia City Center czy osiedle mieszkaniowe Dębowe Tarasy, ale
zwrócić trzeba także uwagę na projekty oczekujące na realizację, takie jak: główny gmach
Muzeum Śląskiego czy siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia
w Katowicach.
Znakomita dostępność tych lokalizacji, ich ekspozycja wizualna oraz umiejscowienie
w tak dużej aglomeracji sprawia, że tereny te stały się bardzo atrakcyjne dla inwestorów, co
powoduje szybką i dynamiczną ich zabudowę. Wśród wspomnianych 34 obszarów
inwestycyjnych wskazanych przez WBP, pod numerem 28 znajduje się obszar, na którym
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zlokalizowany jest Stadion K.S. „RUCH” Chorzów. Jest to doskonała możliwość do
przeprowadzenia rewaloryzacji tego rejonu miasta oraz wykonania projektu stadionu
piłkarskiego spełniającego najwyższe standardy europejskie.
Obszarem nr 28 jest zainteresowanych już kilku inwestorów. Już wkrótce na działce
przy ul. Dąbrowskiego w bezpośrednim sąsiedztwie budynku MOSiR ruszy budowa
pierwszego w mieście luksusowego czterogwiazdkowego hotelu. Inwestorem jest katowicka
firma Silesian Investment Center. Przy tej samej ulicy, na skrzyżowaniu z ulicą Armii
Krajowej, firma Metropolis Nieruchomości Komercyjne przygotowuje się do przebudowy
starego hotelu robotniczego z lat 50. Kompleksowa modernizacja ma podnieść standard
2
budynku. Powstanie tam ponad 5 tys. m kw. wysokiej klasy biur i sal konferencyjnych.

Rys. 3 Teren opracowania terenem aktywizowanym inwestycyjnie przez DTŚ – kontekst otoczenia;
Wojewódzkie Biuro Projektów w Zabrzu Sp. Z o.o.

4. CICHA 6 NA TLE MIASTA CHORZÓW
4.1. Opis lokalizacji
Stadion Klubu Sportowego „RUCH” kojarzony jest z dzielnicą Batory, obiekt ten
znajduje się jednak w południowej części dzielnicy Centrum miasta Chorzów. Granicę
pomiędzy tymi dwiema dzielnicami wyznacza rzeka Rawa, tak więc ulica Armii Krajowej wraz
z zabudową to dzielnica Batory, natomiast wszystkie obiekty sportowe należące do
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, wraz ze stadionem K.S. „RUCH” znajdują się już
w dzielnicy Centrum.
Względem rozmieszczenia zabudowy w mieście stadion ten zlokalizowany jest
w bardzo dobrym miejscu.. Brak zabudowy w północnej i południowej części miasta Chorzów
oraz fakt, iż jedną z dzielnic jest Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku, daje podstawę do
tego, aby uznać lokalizację stadionu KS Ruch, jako centralną w mieście.
Rozpatrując usytuowanie tego obiektu względem głównych tras komunikacyjnych jasne
staje się iż stadion jest doskonale skomunikowany, zarówno w obrębie miasta Chorzów, jak
i reszty regionu. Bezpośrednie sąsiedztwo Drogowej Trasy Średnicowej od północy oraz linii
kolejowej od południa daje możliwość szybkiego napełnienia oraz opróżnienia obiektu
podczas imprez masowych. Przez południową część dzielnicy Batory przebiega także
autostrada A4, z której dojazd na stadion jest bardzo prosty i odbywa się ulicą Stefana
Batorego oraz ulicą Szpitalną.

2

www.katowice.gazeta.pl
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4.2. Podsumowanie
Lokalizację stadionu Klubu Sportowego „RUCH” w mieście Chorzów możemy określić
jako bardzo dogodną. Jego centralna lokalizacja gwarantuje komfortowy dostęp dla
wszystkich mieszkańców Chorzowa. Stworzenie w tym miejscu kompleksu rekreacyjno –
sportowego, z liczną zielenią oraz funkcjami uzupełniającymi, zapewni lokalnej społeczności
możliwość spędzania wolnego czasu w bardzo atrakcyjnych warunkach. Walor wizualny
lokalizacji przekładać się będzie niewątpliwie na ekspozycję, budzącą ogólne
zainteresowanie .

Rys. 4 Lokalizacja Stadionu KS Ruch w mieście Chorzów oraz względem głównych tras komunikacyjnych; opracowanie
własne.

5. STOSUNEK KIBICÓW DO CICHEJ 6
Analizując to zagadnienie należy wspomnieć o historii Klubu Sportowego „RUCH”
Chorzów i jego sukcesach na przestrzeni lat. Klub został założony 20 kwietnia 1920 roku.
Jest jednym z najbardziej utytułowanych klubów piłkarskich w Polsce: 14-krotny mistrz
Polski, 3-krotny zdobywca Pucharu Polski oraz jeden z dwóch polskich ćwierćfinalistów
Pucharu UEFA w historii (edycja 1973/74). Zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji
medalowej Mistrzostw Polski w piłce nożnej. Obecnie gra w ekstraklasie (70 sezon
w historii). W tabeli wszech czasów tych rozgrywek do połowy lat 90. prowadził, a aktualnie
plasuje się na 3 miejscu. 3
Tak długa i bogata tradycja doskonale daje się wyczuć w podejściu kibiców do Klubu
Sportowego „RUCH”. Kibicowanie, uczestnictwo w meczach, przekazywane jest
3

www.wikipedia.pl; dane z 2010r.
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niejednokrotnie z pokolenia na pokolenie i jest kwestią wręcz naturalną, oczywistą.
O wynikach, przebiegu meczu oraz atmosferze na stadionie rozmawia się cały tydzień,
a dzień, w którym rozgrywany jest mecz to dla wielu wielkie święto sportowe.
Przywiązanie do drużyny jest tu widoczne na każdym kroku, ale poza klubem i drużyną
przeważająca część kibiców utożsamia się ze stadionem i atmosferą, jaka na nim panuje.
Pomimo faktu, iż stadion przy ulicy Cichej 6 co roku jest przystosowywany do zaostrzających
się wymogów PZPN, a jego stan oraz zaplecze techniczne daje wiele do życzenia, mecze na
nim rozgrywane cieszą się dużą frekwencją. Ruch Chorzów rozgrywał także okazjonalnie
swoje mecze na Stadionie Śląskim, co było wymuszone niespełnieniem warunków PZPN
przez obiekt przy ulicy Cichej 6 lub wynikało z organizacji Wielkich Derbów Śląska czy też
finału Pucharu Polski. Pomimo posiadania przez miasto Chorzów tak dużego
i nowoczesnego stadionu jak Stadion Śląski, oraz możliwości rozgrywania na nim meczów
przez Chorzowską drużynę, znaczna część kibiców deklaruje, że miejsce Ruchu jest przy
ulicy Cichej 6. Wnioski takie opieram na sondach przeprowadzonych przez serwis
NIEBIESCY.PL, które dają bardzo dokładne rozeznanie w opiniach kibiców na ten temat.

Sonda 1 Stosunek kibiców do rozgrywania meczów przez Ruch na Stadionie Śląskim; serwis NIEBIESCY.PL

Sonda 2 Opinia kibiców na temat powstania nowego obiektu przy ulicy Cichej 6; serwis NIEBIESCY.PL

Sonda 3 Opinia kibiców odnośnie miejsca rozgrywek meczów przez Ruch; serwis NIEBIESCY.PL

6. PODSUMOWANIE
Obszar GZM jest bardzo charakterystycznym miejscem o silnie zakorzenionych
tradycjach piłkarskich. Tradycje takie są najsilniejsze w Chorzowie z racji posiadania przez
K.S. „RUCH” najdłuższej historii z wieloma sukcesami krajowymi i europejskimi. Duża ilość
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kibiców wymaga budowy odpowiedniej ilości nowoczesnych stadionów, tak aby potencjał
tego miejsca pod tym względem został wykorzystany w maksymalny sposób. Nie należy
jednak brać pod uwagę każdego ze stadionów z osobna, tylko traktować ich nagromadzenie
w tym regionie jako jeden „organizm”.
Obszar związany ze stadionem zlokalizowany jest w centrum Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego, w centrum miasta Chorzów. Znakomicie skomunikowany z resztą regionu
za pośrednictwem gęstej sieci dróg lokalnych oraz Drogowej Trasy Średnicowej, autostrady
A4 i kolei, stanowi idealne miejsce dla nowych inwestycji.
Wnioski płynące z przedstawionych przeze mnie zagadnień są oczywiste
i jednoznaczne: najbardziej utytułowana drużyna piłkarska w Polsce, z tak silną tradycją i tak
liczną grupą kibiców, powinna posiadać nowoczesny stadion, który godnie będzie ją
reprezentować i będzie jego wizytówką w Polsce i na świecie.

IV. CEL PRACY
Celem przyszłej działalności inwestycyjnej przy ulicy Cichej 6 w Chorzowie jest
stworzenie nowoczesnego stadionu piłkarskiego, spełniającego wszelkie wymogi, zarówno
krajowe, jak i europejskie. Nie można jednak projektować tak dużego obiektu bez analizy
relacji projektowanego obiektu z otoczeniem. Zależności te sprawiają, że zakresem prac
projektowych będzie objęty szerszy obszar. Celem pracy jest zatem zdefiniowanie
przestrzeni architektoniczno - urbanistycznej o wysokich walorach funkcjonalnych
i estetycznych, wykorzystującej jak największą ilość pozytywnych cech istniejącej tkanki
miejskiej przy wyeliminowaniu jej cech negatywnych.
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- ROZDZIAŁ DRUGI -

CZĘŚĆ STUDIALNO-ANALITYCZNA
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I.

ANALIZA STANU OBECNEGO
1. WYZNACZENIE GRANIC OPRACOWANIA

Rys. 5 Wyznaczenie granic obszaru opracowania; opracowanie własne.

1.1. Opis przebiegu granic (rys. 4)
Bezpośrednie sąsiadowanie terenów mieszkaniowych z terenem, na którym znajduje
się stadion wymaga dokładnego przeanalizowania wzajemnych zależności funkcjonalnych,
dlatego od północy w zakres ten włączony zostaje kwartał zabudowy wolnostojącej
ograniczony ulicami: Dąbrowskiego ( 1,2 ), Jasną ( 2,3 ), Dobrzyńskiego ( 3,4 ), Hajducką
( 4,5 ) oraz ulicą Bojowników o Wolność i Demokrację ( 5,6 ).
Następnie granica przebiega ulicami Działkową ( 6,7 ) oraz Wita Stwosza ( 7,8 ),
obejmując tym samym tereny zabudowy pierzejowej oraz kwartałowej o dużym znaczeniu
historycznym, które objęte są oddziaływaniami związanymi z sąsiedztwem zarówno dużej
liczby parkingów, jak i dworca kolejowego.
Skrzyżowanie ulic Wita Stwosza i Armii Krajowej ( 8 ) to miejsce gdzie granica
poprowadzona zostaje wzdłuż nasypu kolejowego ( 8,9 ), który odcina tę część miasta od
części południowej zarówno pod względem wzrokowym, jak i funkcjonalnym.
Fragment ulicy Armii Krajowej ( 9,10 ), ulica Wolności ( 10,11 ) oraz ulica Bałtycka
(11,1 ) zamykają obszar opracowania od strony zachodniej. Zespół Szkół Sportowych Nr 2
im. Gerarda Cieślika wraz z kilkoma boiskami zlokalizowanymi pomiędzy tymi ulicami to
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tereny rekreacyjno sportowe bezpośrednio związane funkcjonalnie oraz historycznie
z terenem na którym znajduje się stadion K.S. „RUCH” Chorzów.
1.2. Podsumowanie

Granice obszaru opracowania wytyczone zostały w oparciu o zakres oddziaływania
i przenikania się stref funkcjonalnych bezpośrednio związanych z tematem pracy. Zatem
objęte opracowaniem zostały tereny mieszkaniowe okalające stadion z trzech stron, oraz
teren o funkcji sportowo – rekreacyjnej, znajdujący się od strony zachodniej. W ramach tych
granic przeprowadziłem szereg niezbędnych analiz, które określiły wady i zalety tego
obszaru oraz podstawowe uwarunkowania dla ukształtowania nowego kompleksu
sportowego przy ul. Cichej 6.
2. ANALIZY OBSZARU OPRACOWANIA
2.1. Analiza rozwoju urbanistycznego obszaru opracowania

Rys. 6 Rozwój urbanistyczny obszaru opracowania: A) Rok 1929, B) Rok 1953, C) Rok 1990, D) Rok 2010; opracowanie
własne na podstawie map udostępnionych przez Urząd Miasta Chorzów oraz źródeł internetowych.

2.1.1. Rok 1929
Miejscowość Hajduki Wielkie, bo tak nazywała się ta część ziem polskich do roku 1939
liczyła sobie około 15 tys. mieszkańców i była to miejscowość o charakterze przemysłowym.
W okolicy, gdzie obecnie znajduje się stadion K.S. „RUCH”, znajdowały się w roku 1929 pola
oraz stawy. Istniała już natomiast linia kolejowa oraz sieć tramwajowa. Nieliczne
zabudowania po północnej stronie torów kolejowych zlokalizowane na skrzyżowaniu
obecnych ulic Armii Krajowej oraz Bojowników o Wolność i Demokrację to kamienica
narożna oraz budynek ratusza.
Po przyłączeniu Hajduk Wielkich do Chorzowa w 1939 roku miejscowość ta stała się
jego dzielnicą, a nazwę Hajduki Wielkie zmieniono na Chorzów Batory.
2.1.2. Rok 1953

Wokół istniejącego już od 1935 roku stadionu zaczyna coraz bardziej rozwijać się
tkanka miejska. Rozrasta się zabudowa pierzejowa wzdłuż ulic Armii Krajowej oraz
Racławickiej. Na północ od stadionu wytyczone zostały działki budowlane pod zabudowę
wolnostojącą. Stawy, wcześniej o charakterze naturalnym, zostają uregulowane, a zieleń
wokół nich zagospodarowana w zaplanowany sposób.
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2.1.3. Rok 1990

Przedłużenie ulicy Dąbrowskiego do ulicy Armii Krajowej w końcu lat 50. zamyka
kwartał, na którym zlokalizowany jest stadion oraz istniejące już boisko treningowe wraz
z halą MOSiR-u. Zabudowa ulic Armii Krajowej oraz Racławickiej pozostaje niezmieniona do
dnia dzisiejszego. W pełni zabudowane zostają działki na północ od ulicy Cichej, ulicy która
w niedalekiej przyszłości zmieni swoje położenie. Charakter sportowy tych terenów
podkreśla fakt istnienia budynku szkoły sportowej z kompleksem boisk oraz szkółki
piłkarskiej „Kresy”. Istniejące stawy zostają zredukowane do jednego, który pełni rolę
zbiornika dla potrzeb huty Batory.
2.1.4. Rok 2010
Największe zmiany dokonują się w systemie dróg. Drogowa Trasa Średnicowa
z Katowic do Gliwic przebiega w miejscu dawnej ulicy Cichej, która teraz przeniesiona
zostaje w okolice hali MOSiR. Konieczne staje się wyburzenie dwóch rzędów budynków
zlokalizowanych na terenie nowej inwestycji drogowej. Budowa tak sprawnej trasy łączącej
wschód regionu z jego zachodem podnosi rangę tych terenów, które stają się atrakcyjnym
miejscem inwestycji. Zbudowane zostają dwa nowe obiekty, tuż przy pierwszym zjeździe od
strony Katowic, a w planach na najbliższą przyszłość jest budowa kolejnych nowoczesnych
obiektów.
2.1.5. Podsumowanie

Można przyjąć, iż struktura urbanistyczna na terenie objętym opracowaniem zaczyna
rozwijać się począwszy od budynków zlokalizowanych w rejonie skrzyżowania ulic Armii
Krajowej i Bojowników o Wolność i Demokrację. Kontynuacja tej zabudowy w południowej
części omawianego obszaru kształtuje tkankę miejską, w skład której wchodzą głównie
kamienice robotnicze, natomiast rozwój osiedla „Ruch” w północnej części tworzy układ o
charakterze podmiejskim – dużo zieleni, budynki wolnostojące, ograniczony ruch
samochodów. Te dwie różniące się od siebie struktury urbanistyczne rozdzielone są pasem
o charakterze rekreacyjno - sportowym.
Analizując układ drogowy wyróżnić należy trzy podstawowe zmiany w jego rozwoju
na przestrzeni tych lat:
stworzenie układu ulic związanych z osiedlem „Ruch”
połączenie ulicy Dąbrowskiego z Ulicą Armii Krajowej
zmiany organizacji ruchu związane z budową Drogowej Trasy Średnicowej
Ostatni z wymienionych aspektów ma największy wpływ na funkcjonowanie tego
obszaru oraz na jego urbanistyczny charakter.
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2.2. Inwentaryzacja fotograficzna okolicy

Rys. 7 Lokalizacja ujęć; opracowanie własne.

Fot. 01. Widok z ulicy Dąbrowskiego na Drogową Trasę Średnicową w stronę Katowic.

Fot. 02. Widok z kładki dla pieszych na Drogową Trasę Średnicową w stronę Katowic.
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Fot. 03. Widok z kładki dla pieszych na Drogową Trasę Średnicową w stronę Gliwic.

Fot. 04. Widok od ulicy Bojowników o Wolność i Demokrację na Stadion oraz parkingi przy nim zlokalizowane.

Fot. 05. Widok z ulicy Wita Stwosza na kamienice przy ulicy Racławickiej.

Fot. 06. Widok z peronu dworca PKP – Chorzów Batory na ulicę Armii Krajowej.

Fot. 07. Ulica Bojowników o Wolność i Demokrację.
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Fot.08. Widok z ulicy Amii Krajowej na teren przepompowni.

Fot. 09. Widok z terenu przepompowni w stronę ulicy Armii Krajowej.

Fot. 10. Widok z terenu przepompowni w stronę ulicy Dąbrowskiego.

Fot. 11. Widok z parkingu przy stadionie w stronę ulicy Racławickiej.

Fot. 12. Widok z parkingów przy ulicy Cichej na teren przepompowni.
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Fot.13. Widok z ulicy Dąbrowskiego na kamienice przy ulicy Armii Krajowej.

Fot.14. Widok z ulicy Dąbrowskiego w stronę budynku zespołu szkół sportowych.

Fot.15. Widok z ulicy Dąbrowskiego na skrzyżowanie z ulicą Armii Krajowej.

Fot.16. Widok w stronę ulicy Dąbrowskiego z deptaka utworzonego na przykrytym korycie rzeki Rawa.

Fot.17. Widok z deptaka utworzonego na przykrytym korycie rzeki Rawa na budynek Urzędu Skarbowego.
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Fot.18. Widok z wiaduktu nad DTŚ na ulicy Wolności w stronę Katowic.

Fto.19. Widok w stronę stadionu KS Ruch z ulicy

Fot.20. Widok z ulicy Wesołej w stronę hali MOSiR-u.

Fot.21. Widok z ulicy Słonecznej w stronę stadionu KS Ruch.

Fot.22. Skrzyżowanie ulicy Dobrodzieńskiej i ulicy Jasnej.
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2.3. Analiza ukształtowania terenu

Rys. 8 Analiza ukształtowania terenu; opracowanie własne.

Ukształtowanie terenu objętego opracowaniem jest wynikiem nałożenia się dwóch
czynników: naturalnej formy terenu oraz wpływu działalności człowieka. Obszar ten
naturalnie wznosi się ze wschodu na zachód. Różnica wysokości wynosi około 10 metrów,
a rozłożenie poszczególnych poziomic jest regularne. Specyfika obecnej formy terenu
wynika jednak głównie z ingerencji człowieka, która spowodowana była rozwojem systemu
komunikacji. Teren ten, w zależności od wysokości nad poziomem morza, można podzielić
na trzy zasadnicze części: część północną, środkową oraz południową. Dwie skrajne części
charakteryzują się podobnymi wysokościami bezwzględnymi, natomiast część środkowa
stanowi swego rodzaju dolinę, w której bezwzględne wysokości terenu średnio są o około 6
metrów niższe. Są to tereny płaskie rozdzielone wytworzonymi sztucznie skarpami. Należy
zwrócić także uwagę na przecięcie północnej części obszaru opracowania przez „koryto”
Drogowej Trasy Średnicowej przebiegającej przez jej środek. Budowa DTŚ wywarła
niewątpliwie duży wpływ na charakter tej okolicy, zarówno ze względu na jej podział jak, i na
charakterystyczne zróżnicowania poziomów wynikające z ukształtowania węzłów
komunikacyjnych.
Forma tego terenu jest na tyle zróżnicowana, iż na pewno ma wpływ na jego odbiór
przez człowieka, a nawet może stanowić na tyle charakterystyczny element krajobrazu, by
stać się jego cechą rozpoznawczą. Uwarunkowania te należy wziąć pod uwagę przy
projektowaniu przyszłego obiektu sportowego.
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2.4. Analiza kompozycji urbanistycznej

Rys. 9 Analiza kompozycji urbanistycznej; opracowanie własne.

2.4.1. Tereny zielone
„Tereny zielone w urbanistyce współczesnej są jednym z zasadniczych ogniw
kompozycji przestrzennej, a w nadchodzącym okresie urbanizacji świata znaczenie ich
będzie wzrastało. Rozwój aglomeracji miejskich, zagęszczanie sieci osadniczej, a także
hasło ochrony środowiska człowieka, każą zwrócić na nie jak największą uwagę.”4
Tereny zielone, jak przeczytać możemy w książce Kazimierza Wejcherta poświęconej
kształtowaniu przestrzeni urbanistycznej, powinny odgrywać bardzo ważną rolę w tworzeniu
przestrzeniu wokół nas. Aglomeracja górnośląska cechuje się tym, iż przez swój żywiołowy
oraz przeważnie bezplanowy rozwój terenów przemysłowych występuje w niej obecnie
niedosyt terenów zielonych, zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym. Należy
zatem położyć jak największy nacisk na to, aby takich terenów powstawało w jak najwięcej,
poprawiając jakość przestrzeni urbanistycznej miast przemysłowych Górnego Śląska.
Na terenie objętym opracowaniem zieleń rozmieszczona jest w dużym stopniu
w sposób chaotyczny. Obszary zieleni wysokiej to pozostałości po rosnących w przeszłości
na tym terenie lasach, a mała ilość zieleni urządzonej sprawia, że w pamięci pozostaje obraz
przestrzeni zdegradowanej, mało atrakcyjnej.

4

Kazimierz Wejchert “Elementy kompozycji urbanistycznej”
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Widocznym efektem działań człowieka w zakresie planowania zieleni jest dzielnica
mieszkaniowa, zlokalizowana na północy omawianego obszaru, gdzie charakter przestrzeni
jest przyjazny człowiekowi, zarówno dzięki uporządkowanej zabudowie, jak i dużej ilości
zieleni urządzonej.
Na uwagę zasługują także wspomniane przeze mnie pasy drzew wysokich. Najbardziej
zauważalny jest pas zlokalizowany na narożniku działki Stadionu K.S. „RUCH” od strony
DTŚ. Wysokie, dość gęsto posadzone drzewa, tworzą ścianę zieleni, która akcentuje zmianę
funkcji tego terenu, stanowi barierę akustyczną oraz zamknięcie wizualne dla osi
widokowych tworzonych przez ulice Dobrodzieńską i Przyjemną.
2.4.2. Punkty węzłowe
Tworzą je skrzyżowania dużych arterii komunikacyjnych. Są one ważne funkcjonalnie,
ale także dzięki swojej specyficznej formie przestrzennej odgrywają ważną rolę w percepcji
otoczenia. Wielopoziomowość tych układów stwarza miejsca, w których dostrzec można
krajobraz, lub struktury, które swym charakterem różnią się od najbliższego otoczenia.
Punktami węzłowymi na omawianym obszarze są skrzyżowania łączące Drogową Trasę
Średnicową z lokalnymi drogami.
Jako punkt węzłowy zaznaczyłem także tunel pod torami kolejowymi na skrzyżowaniu
ulic Armii Krajowej i Bojowników o Wolność i Demokrację. Duże natężenie ruchu w tym
miejscu klasyfikuje to miejsce pod względem funkcjonalnym do tej grupy, natomiast wartości
kompozycyjne są nieco inne niż omówione wyżej. Pole widzenia potencjalnego odbiorcy
zostaje w tym przypadku drastycznie zawężone i skierowane w miejsca zlokalizowane przy
wylocie z tunelu, nadając tym miejscom szczególne znaczenie kompozycyjne.
2.4.3. Dominanty
Cały teren wokół stadionu charakteryzuje się zabudową niską, co powoduje, że jedynymi
dominantami wysokościowymi są maszty oświetleniowe stadionu. Są to zarówno elementy
orientacyjne w najbliższej okolicy, jak i znak charakterystyczny tego obiektu.
Gęsta siatka urbanistyczna cechująca tereny przemysłowe sprawia, że można uznać za
dominanty kompozycyjne duże tereny otwarte pozbawione zabudowy. Takimi
powierzchniami są boiska treningowe, zlokalizowane przy zespole szkół sportowych ( G )
oraz obszar, jaki zajmuje Drogowa Trasa Średnicowa.
2.4.4. Otwarcia widokowe
Najwięcej otwarć widokowych zlokalizowanych jest na ulicy Armii Krajowej, ulicy, której
zabudowa ma charakter pierzejowy, tworząc tym samym wąskie wnętrze urbanistyczne.
Otwarcie wynikające z skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego ( 5 ) daje wgląd do wnętrza
o zupełnie innych walorach kompozycyjnych; jest to duży teren otwarty, ze sporą ilością
zieleni. Podobnymi cechami charakteryzuje się otwarcie oznaczone numerem 1. Luka
w zabudowie spowodowana wyburzeniem jednego z budynków ( 4 ) otwiera natomiast widok
na obiekty przemysłowe, a tym samym wpływa niekorzystnie zarówno na układ
kompozycyjny, jak i na wrażenia estetyczne. Ostanie dwa otwarcia ( 3,6 ) możemy określić
jako neutralne, ponieważ dają one możliwość wglądu do innego wnętrza urbanistycznego,
jednak jego cechy są bardzo zbliżone do cech wnętrza pierwotnego.
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2.4.5. Pasma graniczne
Przez obszar objęty opracowaniem przebiegają dwa bardzo wyraźne pasma graniczne.
Na północy „koryto” Drogowej Trasy Średnicowej stwarza barierę pomiędzy terenami
sportowymi a obszarem, na którym przeważa funkcja mieszkaniowa, odcinając tym samym
kompozycyjnie te tereny od siebie. Budowa DTŚ zmieniła zależności funkcjonalne
i kompozycyjne pomiędzy tymi terenami. Nieliczne są połączenia komunikacyjne, w postaci
mostów i kładek pieszych. Z uwagi na to, że poziom jezdni Drogowej Trasy Średnicowej
znajduje się niżej niż tereny wokół niej, bariera jaką ona wytwarza między przeciętymi nią
terenami, nie jest barierą wzrokową. Przebywając na jednym z tych obszarów bez problemu
dostrzec możemy obiekty zlokalizowane na terenie sąsiednim.
Inny charakter ma pasmo graniczne utworzone przez nasyp kolejowy zlokalizowany
w południowej części omawianego terenu. Wyniesienie trakcji powyżej poziomu terenów
sąsiadujących sprawia, że oprócz oddzielenia ich od siebie pod względem komunikacyjnym
oraz kompozycyjnym, niemożliwy staje się także wgląd z jednego terenu w drugi. Będąc po
jednej stronie nasypu kolejowego nie można w żaden sposób odczytać cech terenu
zlokalizowanego po jego drugiej stronie. „Pasma graniczne są zjawiskiem przestrzennym,
mogą jednak stanowić także progi psychiczne czy granice współżycia grup społecznych,
wyodrębniając wyraźnie rejony położone po obu stronach pasma”.5
2.4.6. Osie widokowe
Osie widokowe występujące w północnej części obszaru opracowania wynikają
z ortogonalnego układu ulic. Ulice te usytuowane są prostopadle do Drogowej Trasy
Średnicowej, tworząc szereg osi widokowych, na zakończeniu których znajduje się teren
bezpośrednio związany ze stadionem K.S. „RUCH”. Trzy z nich trafiają bezpośrednio
w stadion i zakończone są obecnie dominantami w postaci masztów oświetleniowych.
Kolejne nagromadzenie osi widokowych znajduje się w południowej części omawianego
terenu. Wśród nich najważniejsza to oś związana z ulicą Armii Krajowej, utworzona przez
historyczną zabudowę. Nie posiada ona wyraźnego zamknięcia w kierunku Świętochłowic,
natomiast wieżyczka narożnej kamienicy stanowi takie zamknięcie patrząc w kierunku
przeciwnym.
Większość z istniejących osi nie posiada wyraźnego zamknięcia. Analizując jednak linie
przedłużenia osi widać wyraźnie, że miejsce, w którym aktualnie znajdują się stare budynki
przemysłowe, jest miejscem ich przecięcia. Sprawia to, że obszar ten staje się ważny pod
względem kompozycji urbanistycznej, co należy uwzględnić w pracach projektowych.
2.4.7. Obiekty szczególne
Na obszarze objętym opracowaniem wyszczególniłem osiem obiektów, które poprzez
swoje proporcje, wielkość, funkcję lub inne cechy charakterystyczne odróżniają się od reszty
zabudowy. Stanowią tym samym pewnego rodzaju punkty charakterystyczne w strukturze
urbanistycznej okolicy. Obiekty takie pomocne są przy poruszaniu się po danym obszarze
oraz stanowią punkty odniesienia podczas jego opisywania.
Specjalną uwagę należy zwrócić na dwie kładki dla pieszych umieszczone nad Drogową
Trasą Średnicową. Ułatwiają one komunikację pieszą pomiędzy terenami rozdzielonymi
5

“Elementy kompozycji urbanistycznej” Kazimierz Wejchert, wyd. Arkady, 1974r.
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przez DTŚ, jednocześnie poprzez swoją ciekawą formę architektoniczną stanowią element
charakterystyczny, zawłaszcza dla podróżujących, którzy identyfikują je z tą częścią
aglomeracji.
2.4.8. Zespoły przestrzenne
Rodzaj zabudowy, jej cechy oraz wynikające z nich zależności funkcjonalnourbanistyczne dają podstawę do klasyfikacji budynków w zespoły przestrzenne. Każdy z tych
zespołów posiada charakterystyczne dla siebie cechy pozytywne i negatywne wpływające na
układ kompozycyjny omawianego obszaru.
2.4.8.1. Zabudowa wolno stojąca
Zespół zabudowy wolno stojącej zlokalizowany jest w północnej części omawianego
obszaru. Budynki wchodzące w jego skład to domy wielorodzinne. Są to obiekty niskie.
Struktura zabudowy, oparta na ortogonalnej siatce ulic, tworzy całkowicie różniące się od
najbliższego otoczenia osiedle, z dużą ilością przyjaznych dla człowieka wnętrz
urbanistycznych wypełnionych zielenią. Brak dróg przelotowych sprawia, że osiedle to jest
spokojne i ciche, pomimo bezpośredniego sąsiedztwa stadionu oraz tak ruchliwej drogi, jaką
jest Drogowa Trasa Średnicowa.
2.4.8.2. Zabudowa pierzejowa
Zabudowa pierzejowa stanowi kolejny zespół przestrzenny przeze mnie wyodrębniony.
Ten rodzaj zabudowy charakteryzuje ulicę Armii Krajowej oraz Racławicką. Budynki
zlokalizowane wzdłuż ulicy tworzą pierzeję, a tym samym zabudowę o charakterze miejskim.
Są to powstałe w latach pięćdziesiątych kamienice robotnicze, które od frontu stanowią
zwartą strukturę, jednak gdy tylko przejdziemy przez bramę prowadzącą na podwórko,
charakter tej zabudowy całkowicie się zmienia. Liczne budynki gospodarcze, garaże lub
niższe budynki mieszkalne zlokalizowane z tyłu stwarzają wrażenie chaosu, które można
także odnieść patrząc na mapę.
Dwa zupełnie inne oblicza tej zabudowy sprawiają, że przy czytelnym układzie
urbanistycznym wzdłuż ulicy, zmierzyć się trzeba z brakiem jakiegokolwiek ładu
kompozycyjnego po drugiej stronie zabudowy. Na obszarze objętym opracowaniem problem
ten jest tym większy, iż część nieuporządkowana tej zabudowy sąsiaduje bezpośrednio
z terenami ogólnie dostępnymi, jakimi są park i tereny parkingów. Potęguje to wrażenie
nieładu przestrzennego, co niewątpliwie jest dużym problemem, który powinien zostać
rozwiązany.
2.4.8.3. Zabudowa zwarta
Do grupy tej zaliczyłem budynki, które tworzą kwartały zabudowy. Taki zespół
przestrzenny tworzy bardzo charakterystyczne wnętrza, zarówno od strony ulicy jak i od
strony podwórka. Ulice charakteryzują się zwartą zabudową, podobnie jak w przypadku
zabudowy pierzejowej, natomiast podwórka dostępne poprzez bramy są placami przestrzeniami półprywatnymi – zamkniętymi ze wszystkich czterech stron.
Ten rodzaj zespołu przestrzennego zlokalizowany jest w południowej części
omawianego obszaru, naprzeciwko budynku dworca PKP.
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2.4.9. Podsumowanie
Teren objęty opracowaniem, ze względu na swoją niejednorodną kompozycję
urbanistyczną, trudny jest do opisania w kilku zdaniach. Po dokładnym przeanalizowaniu
wszystkich aspektów związanych z tym zagadnieniem, daje się jednak dostrzec kilka
głównych elementów, które wpływają na ukształtowanie tej przestrzeni, tworząc specyficzny
jej charakter.
Cały teren wyraźnie ograniczony jest dwoma pasmami granicznymi. Od północy jest
to Drogowa Trasa Średnicowa, a od południa funkcję tę pełni nasyp kolejowy. Przestrzeń
znajdująca się pomiędzy tymi pasmami jest w pewnym stopniu oddzielona od reszty miasta,
zarówno pod względem kompozycyjnym, jak i komunikacyjnym.
Zabudowę podzielić możemy na dwie grupy, zarówno ze względu na jej lokalizację, jak
i charakter: jest to zwarta zabudowa zlokalizowana w południowej części omawianego
obszaru o charakterze miejskim, oraz zabudowa wolno stojąca, zlokalizowana w jego
północnej części. Oba te obszary rozdzielone są terenami sportowymi, na których znajdują
się pojedyncze budynki. Wysokość zabudowy na omawianym terenie nie przekracza
czterech kondygnacji, co sprawia, że dominantami na tym obszarze, dostrzegalnymi
praktycznie z każdej jego części, stają się słupy oświetleniowe Stadionu K.S. „RUCH”.
Czytelna staje się kompozycja o układzie pasmowym, który determinowany jest głównie
przez dwa pasma graniczne, równoległe względem siebie. Podążając od południa
napotykamy kolejno: nasyp kolejowy, przez który przebiega granica opracowania, wnętrze
urbanistyczne związane z ulicą Armii Krajowej, przecinającą teren rzekę Rawę oraz
towarzyszącą jej zieleń, pas terenów sportowo - rekreacyjnych, Drogową Trasą Średnicową
oraz osiedle mieszkaniowe zlokalizowane na północy terenu.
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2.5. Analiza układu funkcjonalno – urbanistycznego

Rys. 10 Analiza układu funkcjonalno – urbanistycznego; opracowanie własne.

2.5.1. Obszary zielone
Największy obszar zieleni urządzonej znajduję się w zachodniej części omawianego
obszaru. Na skrzyżowaniu ulic Wolności oraz Amii Krajowej znajduje się mały lasek, od
którego odchodzi deptak, utworzony na przykrytym korycie rzeki Rawy i otoczony wysoką
zielenią. Teren ten jest strefą izolacyjną pomiędzy terenami sportowymi szkółki piłkarskiej
„Kresy” z dwoma pełnowymiarowymi boiskami, a zabudową mieszkaniową przy
ul. Armii Krajowej. Charakter rekreacyjny (spacerowy) tego obszaru stawia jednak pewne
wymagania estetyczne wobec sąsiadującej z nim zabudowy, wymagania, które według mojej
oceny aktualnie nie są spełnione. Jednocześnie jest to teren zielony o największym na
omawianym terenie potencjale i przy odpowiednim zagospodarowaniu stanowić może
bardzo atrakcyjne miejsce wypoczynkowe.
Kolejne dwa obszary zieleni wysokiej, które zlokalizowane są w bezpośrednim
sąsiedztwie dawnego budynku Ratusza Gminy Hajduki ( C ), wykazują podobne cechy. Ich
sąsiedztwo z historyczną zabudową pierzejową (której stan techniczny można określić jako
zły, a wrażenia estetyczne jakie ona wywołuje są negatywne) wymaga podjęcia
odpowiednich działań zmierzających do poprawy tych relacji.
Zieleń wysoka nieurządzona występuje na tym terenie w trzech skupiskach. Pierwsze
znajduje się w sąsiedztwie szkoły sportowej oraz omówionego wyżej deptaka, dając
możliwość powiększenia terenów zieleni urządzonej. Następne takie skupisko sąsiaduje
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bezpośrednio z budynkiem MOSiR-u, zajmując całą przyległą do niego działkę, na której
w niedalekiej przyszłości budowany będzie budynek hotelu „NEO” tak więc drzewa te
zostaną całkowicie usunięte. Ostatnie skupisko wysokich drzew zlokalizowane jest na terenie
przemysłowym i aktualnie dostrzegalne jest ono tylko z terenu stadionu.
2.5.2. Obszary sportu i rekreacji
Obszary o tej funkcji zlokalizowane są w centrum omawianego terenu. Ograniczone są
one od strony północnej Drogową Trasą Średnicową, od strony południowej rzeką Rawa
oraz zabudową ul. Armii Krajowej, od strony wschodniej i zachodniej odpowiednio ulicami
Bojowników i Wolności.
Obszary te to głównie infrastruktura sportowa związana z Klubem Sportowym „RUCH”
oraz z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Znajduje się tam stadion K.S. „RUCH” wraz
z budynkiem klubowym oraz boiskiem treningowym, hala MOSiR, boiska treningowe szkółki
piłkarskiej „Kresy” oraz zespół szkół sportowych.
2.5.3. Funkcja mieszkaniowa
Funkcja mieszkaniowa rozmieszczona jest na obrzeżach omawianego terenu. Można
ją podzielić na 3 grupy: średniowysoka zabudowa mieszkaniowa z usługami zlokalizowanymi
w parterze, średniowysoka zabudowa mieszkaniowa bez funkcji usługowej, zabudowa niska
bez funkcji usługowej. Dwie pierwsze grupy znajdują się w południowej części tego obszaru
i składają się głównie z kamienic robotniczych z lat 50. o charakterze miejskim. Zabudowa
niska zlokalizowana jest po przeciwnej stronie, w północnej części opracowywanego terenu,
a jej charakter należy określić jako podmiejski – jest to bardzo ciche i spokojne osiedle
mieszkaniowe „Ruch”.
2.5.4. Usługi
Budynki usługowe rozmieszczone są na całym omawianym terenie, jednak ich
największe skupisko występuje w południowej części, gdzie znajdują się także lokale
usługowe zlokalizowane w parterach zabudowy mieszkaniowej. Dzieląc rodzaj usług na
grupy wydzielić możemy usługi oświatowo - rekreacyjne, administracyjno - biurowe oraz
usługi prywatne. W skład pierwszej grupy wchodzą następujące budynki: Ośrodek
rehabilitacyjno - edukacyjno - wychowawczy (A), Przedszkole nr 11 (B), budynek klubowy
K.S. „RUCH” (N), Hala Sportowa MOSiR (M), Zespół Szkół Sportowych (L). Grupę budynków
administracyjno - biurowych stanowią: nowopowstały budynek biurowy (C), budynek
dawnego Ratusza Gminy Hajduki (E), budynek Poczty (F), dawne budynki hoteli
robotniczych (I), budynek Urzędu Skarbowego (J). Budynki usług podstawowych (H,D),
budynek hotelu (O) oraz budynek dworca PKP (G) wchodzą w skład ostatniej grupy
budynków usługowych.
2.5.5. Tereny przemysłowe
Obszar opracowania zlokalizowany jest w centrum Górnośląskiego Związku
Metropolitalnego, a więc terenu o bardzo dużym stopniu uprzemysłowienia, co odczuwalne
jest także w okolicach stadionu przy ulicy Cichej 6. Omawiany teren sąsiaduje bezpośrednio
od południa z dużą hutą żelaza – Hutą Batory. W obrębie granic opracowania jedyny teren
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przemysłowy zlokalizowany jest pomiędzy rzeką Rawa a terenem, na którym znajduje się
stadion chorzowskiego Ruchu. Usytuowane tam budynki w ciągu najbliższego roku
przestaną pełnić swoje pierwotne funkcje, a dla terenu tego będzie trzeba znaleźć nowe
przeznaczenie. Stwarza to możliwość rozbudowy terenów rekreacyjno - sportowych poprzez
przyłączenie tego terenu.
2.5.6. Podsumowanie
Na terenie objętym opracowaniem występują dwie dominujące funkcje. Pierwsza to
funkcja rekreacyjno - sportowa zlokalizowana w centrum, otoczona przez funkcję
mieszkaniową. Zabudowę mieszkaniową można podzielić na tę, która w kondygnacji parteru
posiada lokale usługowe oraz tę, która tych lokali nie posiada. Na całości terenu
zlokalizowane są budynki usługowe, głównie o charakterze oświatowo -rekreacyjnym oraz
administracyjno - biurowym. Czytelny układ funkcjonalny zaburzony jest jedynie poprzez
teren o charakterze przemysłowym, zlokalizowany pomiędzy rzeka Rawę a stadionem.
Rozbudowa strefy rekreacyjno - sportowej oraz wzbogacenie całej okolicy o liczne
tereny zielone przy zachowaniu i wzmocnieniu obecnych funkcji mieszkaniowo - usługowych
wydaje się najlepszym rozwiązaniem dla poprawy jakości układu funkcjonalnego tego
obszaru.
2.6. Analiza układu komunikacji kołowej, tramwajowej, kolejowej oraz pieszej

Rys. 11 Analiza systemu komunikacji kołowej, tramwajowej, kolejowej oraz pieszej; opracowanie własne.
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2.6.1. Komunikacja kołowa
Na terenie objętym opracowaniem jest bardzo dobrze rozwinięty system dróg, który
umożliwia w miarę sprawne skomunikowanie tego rejonu z resztą miasta oraz z miastami
sąsiednimi. Najważniejszym elementem układu drogowego jest bez wątpienia Drogowa
Trasa Średnicowa, która łączy ze sobą Katowice i Gliwice, stając się tym samym
„kręgosłupem” komunikacyjnym Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Na omawianym
obszarze przebiega ona pomiędzy terenami sportowymi a osiedlem mieszkaniowym „Ruch”,
łącząc się z lokalną siecią dróg poprzez dwa węzły oznaczone numerami 23.0 i 24.0 (rys.9).
Obecność tego rodzaju szybkiego połączenia samochodowego ma szczególne znaczenie
komunikacyjne w aspekcie budowy nowego stadionu piłkarskiego. Sprawne napełnienie
nowego obiektu oraz, co ważniejsze, jego bezproblemowe opróżnienie stawia wiele wyzwań
komunikacyjnych, które muszą zostać spełnione. Drogowa Trasa Średnicowa wraz
z systemem dróg lokalnych daje możliwość spełnienia tych trudnych wymagań. Równolegle
do DTŚ, łącząc lokalnie wschód omawianego rejonu z jego zachodem, przebiega ulica Armii
Krajowej, która na skrzyżowaniu z ulicą Bojowników o Wolność i Demokrację jest bardzo
obciążona przez ruch samochodowy. Spowodowane jest to przez tunel pod torami
kolejowymi, będący jedynym w najbliższej okolicy połączeniem części południowej z częścią
północną Chorzowa. Prostopadle do ulicy Armii Krajowej przebiega ulica Dąbrowskiego oraz
ulica Bojowników, które są ważnymi drogami w mieście w kierunku północ – południe,
a jednocześnie poprzez wspomniane wcześniej węzły komunikacyjne, bezpośrednio łączą
się one z Drogową Trasą Średnicową . Znacznie mniejsze znaczenie mają ulice Wolności,
Racławicka oraz Wita Stwosza.
2.6.2. Komunikacja miejska
Komunikacja miejska rozwinięta jest na tym terenie bardzo dobrze i składa się
z autobusów oraz tramwajów. Bardzo duża liczba linii obu tych środków transportu oraz duża
ilość przystanków, zarówno autobusowych, jak i tramwajowych w bezpośrednim sąsiedztwie,
jest bez wątpienia dużym atutem terenu, na którym znajduje się stadion K.S. „RUCH”.
Miejsce, gdzie zlokalizowane są najważniejsze przystanki, to okolice skrzyżowania ulicy
Armii Krajowej z ulicą Bojowników o Wolność i Demokrację. Zarówno wśród linii
autobusowych, jak i tramwajowych, występują połączenia bezpośrednie z Katowicami,
Świętochłowicami, Rudą Śląską, Zabrzem, Siemianowicami oraz z centrum miasta Chorzów.
Tak dobrze rozbudowany system komunikacji miejskiej w okolicy stadionu piłkarskiego jest
bardzo ważny i ma szczególne znaczenie gdy stadion znajduje się w centrum miasta,
a w tym przypadku tak właśnie jest.
2.6.3. PKP
Dworzec PKP znajduje się przy ulicy Armii Krajowej, tak więc bardzo blisko stadionu
K.S. „RUCH”. Bezpośrednie sąsiedztwo dworca PKP jest bardzo dla stadionu pożądane.
Tego rodzaju transport zapewnia bardzo efektywny napływ ludzi, co w przypadku meczów
piłkarskich ma szczególne znaczenie dla zapewnienia szybkiego i bezpiecznego dojazdu
kibiców drużyn przyjezdnych z całego obszaru Polski. Ewentualna budowa szybkiej kolei
miejskiej dałaby możliwość bardzo sprawnego dojazdu kibiców z miast należących do GZM
i okolic.
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2.6.4. Trakty piesze
Dwie kładki piesze nad Drogową Trasą Średnicową, deptaki zlokalizowane po jej
stronie południowej i północnej oraz deptak na przykrytym korycie rzeki Rawa to jedyne
miejsca przeznaczone wyłącznie dla ruchu pieszych w okolicy stadionu. Komunikacja piesza
wokół stadionu jest bardzo słabo rozwinięta i głównie związana jest z chodnikami
zlokalizowanymi przy ulicach, co bardzo utrudnia aktualnie obejście obiektu dookoła. Przy
omawianiu komunikacji pieszej należy także zwrócić uwagę na bardzo słabo rozwinięte
przestrzenie, na których gromadzić się mogą kibice zarówno przed, jak i po rozegranym
meczu. Brak tego rodzaju miejsc sprawia, że nagromadzenie w okolicy stadionu dużej ilości
ludzi, jakie towarzyszy spotkaniom sportowym, paraliżuje całkowicie ruch kołowy,
wprowadza wrażenie chaosu i braku kontroli nad tłumem.
2.6.5. Podsumowanie
System komunikacji to jedno z najważniejszych zagadnień jakie należy wziąć pod
uwagę przy projektowaniu obiektu jakim jest stadion. Na omawianym terenie bardzo dobrze
rozwinięta jest sieć drogowa, oparta głównie na Drogowej Trasie Średnicowej, zapewniająca
dojazd do stadionu osób indywidualnych oraz autokarów z całego regionu. Ważnym
aspektem w zapewnieniu dojazdu na stadion jest także dobrze rozwinięta komunikacja
miejska, która dodatkowo w tym przypadku wspomagana jest przez bezpośrednią obecność
linii kolejowej. Omawiany teren jest zatem obszarem bardzo dobrze skomunikowanym,
zarówno z resztą miasta, jaki i z otaczającymi go miastami, a nawet z całym regionem.
2.7. Analiza wartości kulturowych a stan techniczny budynków
2.7.1. Wartości historyczne budynków
Budynki objęte opracowaniem podzieliłem na 4 grupy w zależności od okresu,
w którym zostały one zbudowane (rys. 10). Kolorem żółtym oznaczona jest zabudowa która
powstała do roku 1930, kolorem zielonym - budynki z okresu pomiędzy rokiem 1930 a 1960,
kolorem jasnoniebieskim - budynki z lat 1960 – 1990, natomiast kolor granatowy odpowiada
zabudowie powstałej po 1990 roku. Dodatkowe dwie najważniejsze grupy obejmują budynki,
które zostały uznane za obiekty cenne pod względem historycznym. Obiekty należące do
strefy ochrony konserwatorskiej „A” oznaczone są kolorem pomarańczowym, natomiast
obiekty wpisane do rejestru zabytków zostały oznaczone kolorem czerwonym.
Obiekty o największych walorach historycznych zlokalizowane są w okolicy
skrzyżowania ulic Bojowników o Wolność i Demokrację i Armii Krajowej. Są to budynki objęte
ochroną konserwatorską, do których należy m.in. bardzo reprezentacyjna kamienica narożna
i budynek poczty oraz obiekt wpisany do rejestru zabytków, którym jest budynek dawnego
Ratusza Gminy Hajduki. Obiekty te są najstarszymi w okolicy i to od nich rozpoczął się
rozwój tej części Chorzowa Batorego.
Powstającą w późniejszych czasach zabudowę pierzejową przy ulicach Armii Krajowej
oraz ulicy Racławickiej możemy potraktować jako osobną grupę obiektów o zbliżonych
wartościach historycznych. Są to kamienice robotnicze, zbudowane jeszcze przed wojną dla
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowe pracowników Huty Batory.
W odpowiedzi na podobne zapotrzebowanie, w latach 50. XXw. utworzone zostało
osiedle mieszkaniowe „Ruch”, zlokalizowane na północ od stadionu. Jest to osiedle
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o zabudowie wielorodzinnej wolno stojącej, które uzupełnione zostało zabudową
o podobnym charakterze w późniejszym okresie.
Ostatnią grupę stanowią budynki o najmniejszym znaczeniu historycznym rozproszone
po całym obszarze opracowania. Są to głównie obiekty wolno stojące o funkcjach
usługowych lub budynki mieszkalne. Wyjątek stanowią obiekty uzupełniające zabudowę
historyczną przy ulicy Armii Krajowej oraz budynki przemysłowe wraz z infrastrukturą
techniczną, związane ze zbiornikami chłodniczymi dla Huty Batory.

Rys. 12 Wartości historyczne budynków; opracowanie własne.
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2.7.2. Stan techniczny budynków

Rys. 13 Stan techniczny budynków ; opracowanie własne.

Skala kolorystyczna oznaczeń dla tego zagadnienia została przyjęta podobnie jak przy
analizie wartości historycznych. Kolory ciepłe: czerwień, pomarańcz i żółty oznaczają obiekty
o najlepszym stanie technicznym, natomiast kolory zimne: zieleń oraz jasnoniebieski
odczytujemy jako budynki w stanie złym. Budynki nienadające się do użytku oznaczyłem
kolorem granatowym.
Generalizując, budynki zlokalizowane w południowej części obszaru opracowania
są w średnim i dostatecznym stanie technicznym. Wynika to z faktu, iż większość tych
obiektów to budynki historyczne, które od początku swojego istnienia nie zostały poddane
poważniejszym pracom remontowym. Doskonałym przykładem takiego stanu jest budynek
dawnego Ratusza Gminy Hajduki, który pomimo tego, iż figuruje w rejestrze zabytków, jest
w fatalnym stanie i wymaga podjęcia natychmiastowych prac konserwatorskich.
Inna jest sytuacja w części północnej obszaru opracowania, gdzie zlokalizowane są
budynki zbudowane kilkadziesiąt lat później. Znaczna ich liczba jest po remoncie, więc stan
techniczny tej części można określić jako dobry.
Obiekty w bardzo dobrym stanie technicznym to nowopowstały obiekt biurowy przy
ulicy Bojowników o Wolność i Demokrację oraz budynek klubowy przy ulicy Cichej 6.
Jest również część budynków, których stan techniczny określić można jako bardzo zły.
W większości są to obiekty przemysłowe związane z Hutą Batory. Działalność tej części huty
kończy się i wkrótce budynki te nadawać się będą jedynie do rozbiórki.
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2.7.3. Podsumowanie
Dużą wartość historyczną posiadają kamienice robotnicze wzdłuż ulicy Armii Krajowej
oraz ulicy Racławickiej, co powinno stanowić mocny argument w podjęciu decyzji odnośnie
poprawienia ich stanu technicznego, który nie jest najlepszy. Bardzo charakterystyczna
architektura tego rodzaju budynków sprawi po ich odnowieniu, że miejsce to uzyska nowy
wizerunek.
Dawny budynek Ratusza Gminy Hajduki przy ulicy Ratuszowej i budynki dawnych
hoteli robotniczych na skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Armii Krajowej są w opłakanym
stanie. Potencjał, jaki kryje się w tych budynkach, powinien jak najszybciej zostać
wykorzystany w odpowiedni sposób, co przyniosłoby korzyści dla całej okolicy.
Tereny, gdzie aktualnie przykrywane jest koryto rzeki Rawy, oraz budynki tam
zlokalizowane, swoim wizerunkiem bardzo oszpecają okolicę, a ich wartość historyczna jest
znikoma. Teren ten powinien zostać poddany gruntownej rewitalizacji prowadzącej do
utworzenia terenów zielonych i przestrzeni publicznej, która będzie służyć mieszkańcom.
2.8. Analiza funkcjonowania stadionu przy ul. Cichej 6
2.8.1. Historia budowy i modernizacji
Budowa obecnego Stadionu przy ulicy Cichej 6 rozpoczęła się w 1934 roku. Obiekt
oddany został do użytku już latem 1935 roku i posiadał wtedy czterdziestotysięczną
widownię. Półtora roku później oddana została do użytku także trybuna główna, która była
wówczas jedną z najnowocześniejszych konstrukcji tego typu w Europie. Lekka konstrukcja
stalowa zadaszenia, pozbawiona przysłaniających widok słupków podtrzymujących, była
rozwiązaniem innowacyjnym, podziwianym na szeroką skalę. W czasie II wojny światowej
stadion został doprowadzony do ruiny. Wrócił on do swojej świetności w 1948 r.
Przełomowe dla obiektu przy ulicy Cichej stało się zamontowanie w roku 1968r.
sztucznego oświetlenia, co nadało stadionowi charakterystyczny wygląd oraz pozwoliło na
organizowanie meczów po zmroku.
Przez kolejne lata stadion zaczął odbiegać od zmieniających się wymogów,
a pozbawiony prac modernizacyjnych niszczał. Poważne prace rozpoczęto w roku 2002
i systematycznie przez kolejne lata obiekt był modernizowany. Obecnie stadion jest
wyposażony w podgrzewaną murawę, system identyfikacji kibiców, oraz widownię liczącą
10 tys. miejsc. Zaplecze treningowe rozbudowane zostało o dodatkowy budynek szatniowobiurowy, bezpośrednio przylegający do pełnowymiarowego boiska treningowego.
2.8.2. Dojazd do stadionu
Lokalizacja stadionu względem istniejącego układu komunikacyjnego jest bardzo
dobra, co wykazałem we wcześniejszych analizach. Bezpośrednie połączenie stadionu z tym
silnie rozwiniętym układem komunikacyjnym odbywa się jednak wyłącznie poprzez ulicę
Cichą. Ulica ta zapewnia dojazd do parkingu strzeżonego przeznaczonego dla gości
honorowych oraz mediów. Dalej zlokalizowane są miejsca postojowe dla służb specjalnych
(skąd możliwy jest jedyny wjazd na płytę boiska) oraz parking dla piłkarzy i działaczy. Jak
widać na zamieszczonej analizie układ taki powoduje kolizje funkcjonalną oraz bardzo
utrudnia szybki dojazd oraz wyjazd ze stadnionu służb szybkiego reagowania. Bezpośrednio
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do ulicy Cichej, przy skrzyżowaniu z ulicą Dąbrowskiego, przylega parking ogólnodostępny,
co jeszcze bardziej utrudnia sprawny przejazd pojazdom uprzywilejowanym.

Rys. 14 Analiza funkcjonowania stadionu; opracowanie własne

2.8.3. Lokalizacja parkingów
Obecnie wokół stadionu zlokalizowane są trzy główne parkingi. Dwa z nich (A,B)
znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie węzłów komunikacyjnych Drogowej Trasy
Średnicowej, zapewniając miejsce parkingowe dla około 300 samochodów i są parkingami
ogólnodostępnymi. Na analizie widać także parking zaznaczony literą C, jest to około 50
miejsc parkingowych przeznaczonych dla osób korzystających z hali sportowej MOSiR. W
dniu meczu zostaje on jednak całkowicie zapełniony przez samochody kibiców przybyłych na
mecz. Parking oznaczony literą D zlokalizowany jest bezpośrednio na terenie należącym do
stadionu i jest parkingiem przeznaczonym dla służb porządkowych oraz gości specjalnych.
Wjazd na ten parking odbywa się poprzez ulicę Cichą i jest znacznie oddalony od głównego
układu komunikacyjnego. Jego pojemność wynosi około 200 samochodów, co wskazuje na
znaczącą dysproporcję pomiędzy parkingami ogólnodostępnymi a parkingami wydzielonymi.
Brak odpowiedniej ilości parkingów zmusza kibiców do szukania na własną rękę
miejsca, gdzie na czas trwania meczu mogą zostawić swoje samochody. Fakt ten najbardziej
odczuwają mieszkańcy pobliskich osiedli oraz kamienic, którzy w dniach imprez sportowych
przeżywają prawdziwe oblężenie ogromnej ilości samochodów zaparkowanych w każdym
możliwym miejscu. Kierowcy często łamią w ten sposób przepisy ruchu drogowego,
narażając tym samym na niebezpieczeństwo zarówno siebie jak i innych.
Obecnie w okolicy stadionu nie ma wydzielonego parkingu dla kibicow drużyny gości.
Jedyny możliwy dojazd zorganizowanej grupy sympatyków drużyny przeciwnej możliwy jest
za pośrednictwem kolei.
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2.8.4. Komunikacja piesza – wejście na stadion
Komunikacja piesza wokół stadionu jest bardzo słabo rozwinięta i opiera się jedynie na
deptaku biegnącym wzdłuż Drogowej Trasy Średnicowej. Deptak ten przebiega obok sektora
kibiców drużyny gości, co prowadzi do jego częstego zamykania ze względów
bezpieczeństwa, jednocześniej bardzo utrudniając komunikację pieszą wokół stadionu.
Odczuwalny jest brak wyraźnych ciągów pieszych oraz brak możliwości obejścia stadionu,
co wpływa na dezorientację ludzi przybywających na mecz. Takie rozwiązanie
komunikacyjne nie sprzyja dobrej organizacji imprez masowych oraz ich dobrego
zabezpieczenia pod względem bezpieczeństwa.
Główne wejście na stadion odbywa się od ulicy BOWiD gdzie zlokalizowany jest duży
plac oraz 12 bramek wejściowych pozwalających na pełną identyfikację kibica. Dodatkowe
miejsca kontroli kibiców wchodzących na stadion zlokalizowane są od ulicy Cichej (4 bramki)
oraz od strony DTŚ (4 bramki). Osobne wejście na trybunę główną odbywa się
z wydzielonego parkingu przylegającego bezpośrednio do stadionu.
Wejście na stadion kibiców drużyny gości odbywa się osobnymi wydzielonymi
wejściami z zamkniętego placu zlokalizowanego od strony ulicy BOWiD. Bezpośrednie
sąsiedztwo tej strefy z głównym placem wejściowym kibiców miejscowej drużyny oraz słabe
ich oddzielenie od siebie, stanowi duży problem organizacyjny dla służb pożądkowychi
organizatora imprezy sportowej.
2.8.5. Podział na sektory
Ze względu na funkcje stadion można podzielić na 4 główne części. Pierwsza z nich
to trybuna główna (kryta), na której zlokalizowane są loże prasowe, miejsca VIP oraz loże
honorowe. Pod trybuną mieszczą się szatnie piłkarzy wraz z zapleczem oraz bar klubowy.
Dostęp do tej części jest ograniczony i możliwy jedynie z wydzielonego parkingu. Pojemność
trybuny głównej to około 1000 osób, co stanowi 10% całej pojemności stadionu. Drugą strefą
funkcjonalną jest sektor rodzinny. Przylega on bezpośrednio do trybuny głównej,
charakteryzuje się wydzielonym wejściem ( 4 bramki od strony DTŚ) oraz brakiem
możliwości przejścia na inne sektory. Całkowicie zamkniętą strefą jest sektor kibiców gości,
wydzielony od reszty stadionu dwoma sektorami buforowymi, z własnym systemem wejść.
Resztę stadionu można uznać za ostatnią strefę funkcjonalną, ponieważ wszystkie sektory
są ze sobą połączone i jest możliwe przejście z jednego sektora na drugi, zarówno wzdłuż
płyty boiska, jak i koroną stadionu. Wejście na te sektory może się odbyć z głównego placu
od strony ulicy BOWiD oraz przez bramki wejściowe zlokalizowane od strony ulicy Cichej.
Każda z tych 4 wyróżnionych przeze mnie stref posiada własne zaplecze sanitarnogastronomiczne oparte o system przenośnych toalet typu TOI TOI oraz punktów
gastronomicznych zlokalizowanych w tymczasowych namiotach.
2.8.6. Podsumowanie
Brak odpowiedniego systemu komunikacji zarówno kołowej jak i pieszej, prowadzi do
powstania chaosu, co przy organizowaniu imprez masowych bardzo utrudnia utrzymanie
porządku i bezpieczeństwa. Wyraźny podział komunikacyjny na część wschodnią
i zachódnią, brak połączenia pieszego pomiędzy tymi strefami, mała ilość otwartej
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przestrzeni oraz bardzo utrudniony dojazd do płyty boiska to główne mankamenty
komunikacji obecnego stadionu.
Kolejną wadą obecnej infrastruktury stadionu jest bardzo słabo rozwinięte zaplecze
sanitarno- gastronomiczne, które nie spełnia obowiązujących wymogów. Niski poziom
komfortu oglądania widowiska sportowego spowodowany jest zbyt małym kątem nachylenia
trybun, ich nadmiernym odsunięciem od płyty boiska oraz brakiem zadaszenia.
3. ANALIZA DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO OBSZARU
OPRACOWANIA
3.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta
Chorzów uchwalone zostało 20 stycznia 2000 roku przez Radę Miejską w Chorzowie. Jest to
pierwszy tego rodzaju dokument, jaki został uchwalony dla miasta Chorzów, zakresem swym
objął cały teren miasta i obowiązuje do dzisiaj. Poniżej omówię decyzje zawarte w tym
dokumencie odnoszące się bezpośrednio do terenu objętego opracowaniem.
3.1.1. Obszary wymagające przekształceń

Rys. 15 Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części
obszaru gminy Chorzów położonej w rejonie ulic, Bojowników o Wolność i Demokrację, Armii Krajowej, Dąbrowskiego i DTŚ
– obszary wymagające przekształceń.

Analiza obszarów wymagających przekształceń wskazuje trzy grupy tego typu działań.
Do pierwszej z nich należą: teren stadionu i boiska treningowego, teren szkółki piłkarskiej
„Kresy” oraz teren powstały w wyniku przykrycia koryta rzeki Rawa, wymagający
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania.
Druga grupa wskazuje potencjalne przekształcenia funkcjonalne i składa się z obszaru
na którym proponowana jest realizacja funkcji różnych. Obszar ten pokrywa się z terenem,
dla którego w ustaleniach dotyczących infrastruktury technicznej planuje się jej rozbudowę.
Trzecią grupę przekształceń stanowi grupa zabudowy wolnostojącej na północ od
obszaru opracowania. Zwrócono tu uwagę na konieczność podjęcia działań ochronnych
mających na celu utrzymanie wartości kulturowych związanych z tym obszarem.
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3.1.2. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej

Rys. 16 Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części
obszaru gminy Chorzów położonej w rejonie ulic, Bojowników o Wolność i Demokrację, Armii Krajowej, Dąbrowskiego i DTŚ
- kierunki rozwoju infrastruktury technicznej.

Konieczność rozwoju infrastruktury technicznej na terenie objętym opracowaniem
występuje w dwóch miejscach. Pierwsze z nich to teren osiedla mieszkaniowego „Ruch”, na
którym konieczne jest dozbrojenie terenu w sieci centralnego ogrzewania. Drugi taki obszar
zlokalizowany jest przy ulicy Dąbrowskiego i wymaga dozbrojenia w sieci wodno –
kanalizacyjne, elektryczne, gazowe oraz telekomunikacyjne, co związane jest bezpośrednio
ze zmianą funkcji tych terenów oraz planowaną ich zabudową.
3.1.3. Obszary objęte ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego

Rys. 17 Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części
obszaru gminy Chorzów położonej w rejonie ulic, Bojowników o Wolność i Demokrację, Armii Krajowej, Dąbrowskiego i DTŚ
– obszary objęte ochroną środowiska przyrodniczego i kulturowego.

Ustalenia tej części dotyczące obszaru objętego pracami projektowymi ograniczają się
jedynie do wskazania bezpośredniego sąsiedztwa z korytarzem ekologicznym. Strefa
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ta zlokalizowana jest od strony ulicy Bojowników o Wolność i Demokrację i obejmuje pas
o szerokości kilku kwartałów zabudowy.
3.1.4. Kierunki rozwoju komunikacji

Rys. 18 Wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części
obszaru gminy Chorzów położonej w rejonie ulic, Bojowników o Wolność i Demokrację, Armii Krajowej, Dąbrowskiego i DTŚ
– kierunki rozwoju komunikacji.

Komunikację możemy podzielić na 3 grupy: komunikacja kołowa w rozumieniu
infrastruktury drogowej, kolej oraz komunikacja rowerowa.
Głównym kierunkiem rozwoju komunikacji kołowej jest niedawno ukończona budowa
Drogowej Trasy Średnicowej oraz związane z tą inwestycją dwa węzły bezpośrednio
sąsiadujące z terenem objętym opracowaniem. Pozostałe ciągi uliczne o istotnym znaczeniu
dla miasta, zaznaczone kolorem czerwonym wymagają modernizacji. Do dróg tych zaliczają
się ul. Dąbrowskiego, ul. Armii Krajowej oraz ul. Bojowników o Wolność i Demokrację.
Rozwój komunikacji kolejowej związany jest z zamiarem wprowadzenia kolejowego
ruchu regionalnego, który wiąże się z połączeniem ze sobą miast GZM za pomocą szybkiej
kolei regionalnej.
Wyznaczone kierunki rozwoju komunikacji rowerowej (budowa ścieżek rowerowych
i rowerowo – pieszych) mają na celu rozbudowę istniejącej sieci w celu połączenia ośrodków
sportowych ze sobą i resztą miasta .
3.1.5. Podsumowanie
Największy wpływ na teren opracowania mają ustalenia dotyczące komunikacji, jej
rozbudowy i modernizacji. Budowa DTŚ (inwestycja zrealizowana) oraz lokalizacja dwóch
węzłów drogowych w bezpośrednim sąsiedztwie omawianego terenu poprawia znacznie
możliwość szybkiego skomunikowania tego terenu i obiektów na nim zlokalizowanych
z resztą miasta oraz regionu. Modernizacja pozostałych dróg została przeprowadzona
podczas budowy węzłów drogowych z DTŚ. Mowa tutaj o ulicy Dąbrowskiego oraz ulicy
Bojowników o Wolność i Demokrację, natomiast ulica Armii Krajowej nadal wymaga prac
remontowych.
Kolejnym ważnym usprawnieniem komunikacyjnym dla omawianego fragmentu gminy
Chorzów w skali całego regionu jest projekt kolejowego ruchu regionalnego. Ma on tym
większe znaczenie, iż transport ludzi koleją w przypadku imprez masowych, jakimi bez
wątpienia są mecze piłkarskie, jest bardzo efektywny. W tym przypadku zalety tego rodzaju
komunikacji potęguje fakt istnienia dworca kolejowego Chorzów Batory w ścisłym
sąsiedztwie projektowanego stadionu.
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Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych i rowerowo – pieszych to kolejna ważna
wytyczna, która musi znaleźć odzwierciedlenie w podejmowanych działaniach projektowych.
Połączenie ważnych ośrodków sportu, którymi są: stadion piłkarski K.S. „RUCH”, hala
sportowa MOSiR oraz Zespół Szkół Sportowych nr 2, dodatkowo uatrakcyjni ten obszar.
Zdecydowane wskazanie terenów wymagających przekształceń poprzez zmianę ich
funkcji na inne to kolejne istotne dla projektu wytyczne, które w połączeniu z innymi
ustaleniami wskazują na kierunek przekształceń przestrzeni prowadzący do jej ulepszenia
zarówno pod względem funkcjonalnym jak i pod względem atrakcyjności przestrzeni
publicznej.
3.2. Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego
Na mocy uchwały Nr XXII/430/2004 Rady Miasta Chorzów z dnia 1 lipca 2004 roku
przyjęty został miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów.
Zamieszczony jest on w Dziennikach Urzędowych Województwa Śląskiego nr 96 poz. 2692
z 5 października 2004r. W jego skład wchodzi 20 już istniejących planów miejscowych i objął
on swoim zasięgiem cały teren miasta Chorzów.

Rys. 19 Wyrys z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części obszaru
gminy Chorzów położonej w rejonie ulic, Bojowników o Wolność i Demokrację, Armii Krajowej, Dąbrowskiego i DTŚ.

3.2.1. Ustalenia planu
Obszar gminy Chorzów położony pomiędzy ulicami: Bojowników o Wolność
i Demokrację, Armii Krajowej, Dąbrowskiego i DTŚ objęty jest w całości miejscowym planem
ogólnym zagospodarowania przestrzennego.
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Kwartał ten złożony jest z kilku różniących się pod względem funkcjonalnym części.
Podstawową i dominującą częścią jest teren o funkcji usług i sportu, zlokalizowany na
południu omawianego obszaru. Bezpośredni związek z tym obszarem mają tereny
oznaczone symbolem KS/G, za którym kryją się zespoły parkingów oraz teren oznaczony
symbolem 22a UT+UGKS, na którym zalecana funkcja to hotelarstwo.
Kolejnyą częścią omawianego obszaru jest duży teren zlokalizowany w centrum
omawianego kwartału, oznaczony symbolem P/P,G o funkcji produkcyjnej. Dla terenu tego w
wypisie z miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego „dopuszcza się:
a)
lokalizację inwestycji nie zagrażających bezpieczeństwu życia i zdrowia ludzkiego,
b)
zmianę zagospodarowania terenu oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów lub ich
części pod warunkami wynikającymi z punktu a) oraz zgodnie z przeznaczeniem
terenu,
c)
lokalizację budynków użyteczności publicznej za wyjątkiem obiektów usług nauki
i szkolnictwa poza ośrodkami szkoleniowymi, oraz opieki zdrowotnej poza zakładami
podstawowej opieki zdrowotnej,
d)
realizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedażowej do 2000 m2 pod
warunkiem realizacji miejsc postojowych i parkingowych w formie parkingów pod- lub
naziemnych w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce postojowe na każde 20 m2 powierzchni
sprzedażowej;
ustala się nakazy:
a)
wprowadzenia zieleni wysokiej – izolacyjnej na terenach adaptowanych
i przekształcanych,
b)
w pracach adaptacyjnych ustala się urządzenie co najmniej 25% powierzchni działek
jako powierzchni biologicznie czynnej”6
Dwa najmniejsze obszary, umiejscowione przy ulicy Bojowników o Wolność
i Demokrację, oznaczone są symbolami U/G oraz ZI/G i pełnią odpowiednio funkcję
usługową oraz funkcję zieleni izolacyjnej. Ostatni teren zlokalizowany na północy kwartału od
strony ulicy Armii Krajowej to teren o funkcji usług z zabudową mieszkaniową oznaczony
symbolem U,MW/P,G. Narożny fragment tego obszaru objęty jest strefą ochrony
konserwatorskiej „A”.
3.2.2. Analiza ustaleń
Obszar ten wyraźnie podzielony jest na dwie części, zarówno ze wzglądu na
zróżnicowanie występującej funkcji, jak i w sposób naturalny, przez przepływającą przez
teren rzekę Rawę.
Północna część obszaru „A + B” wyraźnie zdominowana jest przez tereny sportu
i rekreacji oraz funkcje wspomagające, takie jak zieleń, parkingi oraz usługi hotelarskie „A”.
Dodatkowo bezpośrednie sąsiedztwo od strony północno – zachodniej kolejnego terenu
o podobnej funkcji wyraźnie wskazuje główne przeznaczenie tych obszarów. Jedynie
w centrum omawianego kwartału zlokalizowany jest obszar oznaczony jako teren
produkcyjny „B”, który swoim przeznaczeniem zaburza dominującą funkcje sportową.
Zlokalizowane tam obecnie obiekty o funkcji przemysłowej nie spełniają już swoich zadań,
a ich stan techniczny jest bardzo zły.
Południowa część tego kwartału składa się z terenu usług z zabudową mieszkaniową
„C”, a co za tym idzie jest spójna pod względem funkcjonalnym i tworzy pewnego rodzaju
barierę oddzielającą w/w tereny sportu i rekreacji „A” od ulicy Armii Krajowej.
Dzieląca te dwa obszary rzeka Rawa jest obecnie w trakcie przykrywania w ramach
Projektu Funduszu Spójności pod nazwą „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków
w Chorzowie – Świętochłowicach”.7
6

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 96 Poz. 2692 UCHWAŁA NR XXII/430/2004 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 1 lipca 2004r. w
sprawie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów
7
Chorzowski serwis informacyjny www.chorzow.info
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Rys. 20 Analiza ustaleń miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta Chorzów dla części
obszaru gminy Chorzów położonej w rejonie ulic: Bojowników o Wolność i Demokrację, Armii Krajowej, Dąbrowskiego i
DTŚ; opracowanie własne.

3.2.3. Wnioski
Po przeanalizowaniu ustaleń miejscowego planu ogólnego zagospodarowania terenu
nasuwają się następujące wnioski:
Teren opracowania wyraźnie podzielony jest na dwie strefy funkcjonalne.
Strefa południowa, wydzielona przez ulice Dąbrowskiego, Armii Krajowej, Bojowników
o Wolność i Demokracje i koryto rzeki Rawy, stanowiąca tereny usług z zabudową
mieszkaniową, jest funkcjonalnie spójna i nie wymaga zmian ustalonej dla niej funkcji.
Strefa północna o charakterze rekreacyjno sportowym powinna zostać rozbudowana
poprzez stworzenie funkcji wspomagających, takich jak tereny zielone, parkingi czy
tereny przestrzeni publicznych o wysokich walorach estetycznych. Możliwość taką
stwarza teren poprzemysłowy zlokalizowany w centrum kwartału. Obiekty tam
zlokalizowane nie spełniają już swoich podstawowych funkcji.
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4. WNIOSKI – WYTYCZNE PROJEKTOWE

Rys. 21 Wytyczne projektowe z przeprowadzonych analiz; opracowanie własne

Po przeprowadzeniu szeregu analiz terenu objętego opracowaniem oraz
przeanalizowaniu dokumentów planistycznych dotyczących tego obszaru nasuwają się
następujące wnioski (rys.21), które uwzględnić należy w pracach projektowych:
osiedle mieszkaniowe „Ruch” zlokalizowane na północy omawianego terenu należy
objąć działaniami ochronnymi z racji jego wartości kulturowej. Charakter tego obszaru
jest zupełnie odmienny od otaczającego go miasta – jest to spokojne osiedle o niskiej
zabudowie, z wieloma ślepymi ulicami i dużą ilością zieleni. Na teren tego osiedla
wchodzą lub wjeżdżają tylko jego mieszkańcy. Sytuacja ta ulega zmianie w dniach
rozgrywania meczów na stadionie przy ulicy Cichej 6. Osiedle to staje się parkingiem dla
przyjeżdżających na mecz kibiców, co zdecydowanie nie podoba się mieszkańcom tej
spokojnej dzielnicy.
zabudowa zlokalizowana przy ulicy Armii Krajowej oraz przy ulicy Racławickiej wymaga
poprawy stanu technicznego oraz uporządkowania urbanistycznego. Bardzo
charakterystyczna zabudowa pierzejowa tworzy wnętrza urbanistyczne tych ulic jednak
ich stan techniczny oraz estetyka pozostawia wiele do życzenia. Od strony podwórek
znajduje się bardzo nieregularna zabudowa budynkami gospodarczymi, które
w większości nie spełniają swojego przeznaczenia..
olbrzymi pas terenów rekreacyjno – sportowych pomiędzy DTŚ a ulicą Armii Krajowej
stanowi bardzo ważny element tkanki miejskiej Chorzowa. Funkcję oraz charakter tego
miejsca należy rozwijać, poprzez podniesienie standardu istniejących obiektów
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sportowych, zaprojektowanie funkcji wspomagających oraz stworzenie wysokiej jakości
przestrzeni publicznej, takiej jak place, deptaki, skwery. Najważniejsza inwestycja, która
wskaże kierunek i rodzaj rozwoju tego terenu, to bez wątpienia modernizacja stadionu
Klubu Sportowego „RUCH”.
teren poprzemysłowy zlokalizowany pomiędzy obszarami sportowymi a zabudowaniami
ulicy Armii Krajowej to obszar, dla którego należy przewidzieć nową funkcję. Teren ten
stwarza możliwość wykreowania, przestrzeni publicznej – reprezentacyjnego placu
wejściowego na stadion. Stworzenie wysokiej jakości tego typu przestrzeni, z dużą
ilością zieleni oraz funkcji usługowych sprawi, że okolice stadionu tętnić będą życiem nie
tylko podczas rozgrywania meczów.
na omówionym wyżej obszarze wyznaczyłem także miejsce, które z racji krzyżowania
się kilku osi widokowych, staje się miejscem formalnie ważnym. Czytelne dojście na
stadion, naprowadzenie widza na obiekt, czytelny układ urbanistyczny - to elementy
pomagające odnaleźć się w nowym otoczeniu, dając tym samym poczucie
bezpieczeństwa.
rozwój terenów zielonych jest bardzo ważny na tym obszarze. Zdegradowane
środowisko, zabudowa o charakterze przemysłowym, niska jakość przestrzeni publicznej
- to problemy z jakimi możemy się spotkać na omawianym terenie. Poprawa jakości
istniejących terenów zielonych oraz ich połączenie, poprzez stworzenie pasa zieleni
urządzonej wzdłuż rzeki Rawy, znacznie poprawi estetykę tego obszaru, jednocześnie
tworząc pas izolacyjny pomiędzy terenami sportu a zabudową mieszkaniową ulicy Armii
Krajowej.
niezmiernie ważne są relacje pomiędzy omówionymi powyżej terenami zielonymi
a sąsiadującą z nimi zabudową. Zabudowa uporządkowana od strony ulicy, zupełnie
inaczej prezentuje się od strony podwórka, które otwarte jest właśnie na tereny zielone przestrzeń publiczną. Poprawa zależności, głównie wizualnych, jakie panują na styku
tych dwóch różnych środowisk urbanistycznych jest kluczowym elementem w poprawie
jakości przestrzeni tego obszaru.
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II. PROJEKTOWANIE STADIONÓW PIŁKARSKICH
1. WSTĘP
Projektując obiekt sportowy, jakim jest stadion piłkarski, należy zdać sobie sprawę
z charakteru oraz specyfiki widowiska sportowego. Przy bardzo dużej ilości widzów
przepełnionych silnymi emocjami, także negatywnymi, należy zapewnić wszystkim widzom
odpowiedni komfort oglądania widowiska sportowego, dbając jednocześnie o ich
bezpieczeństwo. Już na etapie projektowym należy przewidzieć segregację ruchu kołowego
od pieszego, potoki ruchu ludzi zarówno w obiekcie, jak i w jego otoczeniu. Zadbać
o dobranie materiałów niepalnych, nietłukących się, o dużej wytrzymałości oraz łatwości
konserwacji. Należy stosować różne rozwiązania funkcjonalne i konstrukcyjne tak, aby
bezpieczeństwo użytkownika było najważniejsze.
Obiekty takie muszą spełniać szereg obowiązujących przepisów i rozporządzeń takich
jak:
rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie
normy i przepisy branżowe
atesty i certyfikaty materiałów i urządzeń
aktualne przepisy międzynarodowych i krajowych federacji i organizacji sportowych
rozporządzenia na szczeblu krajowym dotyczące bezpieczeństwa organizacji imprez
masowych.8
Przy licznych wymogach bezpieczeństwa oraz licznych regulacjach prawnych zarówno
krajowych, jak i zagranicznych, stadion piłkarski musi być wizytówką oraz bardzo często
znakiem rozpoznawczym, zarówno drużyny piłkarskiej jak i miasta, w którym się znajduje.
Jego forma architektoniczna powinna być rozpoznawalna zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz
obiektu (tło dla transmisji telewizyjnych).
2. TRAGEDIA NA HILLSBOROUGH
Tragedia ta miała miejsce podczas półfinalowego meczu pucharu Anglii pomiędzy
Liverpoolem, a Nottingham Forest 15 kwietnia 1989 roku na stadionie w Hillsborough.
Kilkutysięczna grupa sympatyków Liverpoolu oczekiwała przed stadionem na możliwość
wejścia na obiekt. Drobiazgowe kontrole policji oraz napierający, zniecierpliwiony tłum
sprawiły, iż postanowiono otworzyć dodatkową bramę na stadion. W stronę nowo otwartej
bramy ruszyli kibice, także ci nieposiadający biletów, a następnie udali się na sektory
spychając w dół już przebywających tam kibiców. Tłum był tak duży, że kibice znajdujący się
w dolnej części trybuny zostali przygnieceni do płotu oddzielającego trybuny od płyty boiska.
Ratujący się ludzie próbowali przedostać się przez to ogrodzenie, jednak służby porządkowe
uznając to za próbę wtargnięcia na boisko, reagowały zdecydowanie, nie pozwalając na
ucieczkę zagrożonych kibiców. Chwilę później, gdy zorientowano się jak naprawdę wygląda
sytuacja, bariery nie wytrzymały naporu ludzi i zostały przerwane.
W tragedii tej zginęło 96 osób, a około 800 zostało rannych. Po tych wydarzeniach
zakazano sytuowania miejsc stojących na stadionach oraz barier oddzielających trybuny od
płyty boiska. Nakazano wprowadzenie wydzielonych, numerowanych miejsc siedzących, co

8

„Projektowanie obiektów i urządzeń sportowych”, mgr inż. arch. Piotr Średniawa, Politechnika Śląska
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znacznie zmniejszyło pojemność stadionów, zwiększając jednocześnie ich bezpieczeństwo.
Śladem Anglii podążyły inne kraje europejskie, w tym Polska.
3. TRYBUNY
3.1. Wstęp
Nieodłącznym elementem stadionu piłkarskiego są trybuny. Dobór materiału, z jakiego
zostaną wykonane, oraz ich rodzaj i kształt, bardzo mocno wpływają nie tylko na wizerunek
obiektu, ale także na koszty jego budowy.Nowoczesne stadiony piłkarskie projektowane są
jako złożone funkcjonalnie struktury, tak aby z obiektów używanych cyklicznie zmieniły się
w obiekty, które przyciągają użytkownika na codzień. Zatem trybuny oprócz spełnienia
swojego podstawowego zadania, jakim jest zapewnienie odpowiedniej widoczności, muszą
także pomieścić szereg dodatkowych funkcji. Ważne stało się także całkowite otoczenie oraz
maksymalne przybliżenie trybun do pola gry. Takie rozwiązania pozwalają wytworzyć
dodatkowe przestrzenie dla funkcji towarzyszących oraz zapewniają komfort poprzez
wrażenie bezpośredniego uczestwnictwa w wydarzeniu sportowym widza.
3.2. Rodzaje trybun
3.2.1. Trybuny ziemne
Konstrukcja trybun ziemnych może wykorzystywać naturalny spadek terenu, bądź
może być oparta o sztucznie utworzone nasypy ziemne. Jest to rozwiązanie najtańsze,
aczkolwiek nie pozbawione trudności konstrukcyjnych. Utworzenie odpowiedniego profilu jest
podstawowym zadaniem konstrukcyjnym i wymaga dobrej znajomości mechaniki gruntów.
Nie wszystkie rodzaje gruntu można bowiem utwardzac w ten sam spodób, ważne jest
zatem określenie rodzaju gruntu, jego wytrzymałości oraz struktury geologicznej.
Rozwiązanie takie pozwala wykorzystać naturalne uksztaltowanie terenu oraz
zmniejszyć koszty budowy. Jednak jest to system sprawdzający się przy stosunkowo
małych trybunach i nie dający możliwości wykorzytanie przestrzeni pod trybunami na
lokalizację dodatkowych funkcji.
3.2.2. Trybuny stalowe
Takie rozwiązania stosowane są bardzo często we wszelkiego rodzaju halach
sportowych z racji swojej niewielkiej wagi. W obiektach otwartych trybuny o konstrukcji
stalowej stosowane są w mniejszej skali i często są to tymczasowe konstrukcje, pozwalające
na ich szybki demontaż oraz zmianę miejsca przeznaczenia. Doskonale sprawdza się
stosowanie stali dla trybun umieszczonych na spadkach dwukierunkowych (skocznie
narciarskie), gdzie zastosowanie żelbetu byłoby bardzo kłopotliwe. Przy zastosowaniu stali
należy jednak pamiętać o wszelkich konserwacjach, a w szczególności ochronie przed
korozją oraz wrażliwości konstrukcji na ogień.
3.2.3. Trybuny żelbetowe
Trybuny żelbetowe to najbardziej rozpowszechniony rodzaj konstrukcji trybun, głównie
przez swoją wytrzymałość, łatwość kształtowania różnych form konstrukcyjnych, łatwość
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konserwacji, dużą sztywność konstrukcji oraz estetyczny wygląd. Konstrukcje żelbetowe
pozwalają na piętrzenie poszczególnych poziomów trybun, co pozwala na maksymalne
zbliżenie widza do plyty boiska, zapewniając bardzo dobrą widoczność. Możliwe staje się
także wykorzystanie przestrzeni pod trybunami dla zlokalizowania infrastruktury niezbędnej
do obsługi dużej ilości ludzi zgromadzonych w jednym miejscu. Pozwala to tworzyć struktury
pełniące poza swoją podstawową funkcją szereg funkcji pośrednich, o czym pisałem na
wstępie rozdziału.
Dużą zaletą tego rodzaju konstrukcji jest możliwość prefabrykacji. Na ramach nośnych
o różnych kształtach geometrycznych rozmieszczonych wokół płyty boiska układane są
w takim przypadku wcześniej wykonane prefabrykaty stopni trybun, co pozwala na szybki
i łatwy montaż całej struktury. Rozwiązania takie pozwalają na tworzenie ogromnych struktur,
mogących pomieścić nawet 80 tys. widzów, przy zapewnieniu maksymalnej wygody
i bezpieczeństwa użytkownika.
3.3. Kształtowanie trybun – widoczność
Każdy z widzów chce znaleźć się jak najbliżej pola gry, posiadać jak najlepszą
widoczność, a jednocześnie mieć zapewniony dostęp do zaplecza gastronomicznosanitarnego oraz szybki dostep do dróg ewakuacyjnych. Spełnienie tych wszystkich
kryteriów wymaga znalezienia kompromisu pomiędzy optymalnym przewyższeniem,
zapewniającym jak najlepszy widok, oraz jak najmniejszą wysokością stopni na trybunie,
gwarantującą szybką i bezpieczną ewakuację.
Przy ustalania kąta nachylenia trybuny sportowej należy wziąć pod uwagę następujące
uwarunkowania:
należy ustalić punkt, na którym będzie koncentrowała się uwaga widza. W przypadku
stadionu pilkarskiego miejsce takie trudno określić, zatem za punkt wyjściowy przyjmuje
się linie końcową boiska, a więc miejsce najbardziej narażone na zasłonięcie przez
widzów siedzących w rzędach wcześniejszych
przyjąć optymalną wysokość widza, zarówno siedzącego jak i stojącego. Wielkości te
dobrane są dla średniego wzrostu kobiety i odpowiednio wynoszą 117 i 160 cm.
przyjąć odpowiednią głębokość rzędu. Według wymogów technicznych pas przejściowy
pomiędzy stałymi elementami siedzeń powinna wynosić 45 cm. Tak więc optymalne jest
przyjęcie głębokości rzędu w granicach 80 cm. Należy jednak pamiętać, że przy
zwiększeniu tego parametru widowania staje się bardziej komfortowa, co często
stosowane jest w strefach przeznaczonych dla widzów VIP.
odległość pierwszego rzędu od płyty boiska jest założeniem projektanta i ograniczona
jest ona wyłącznie wymogami UEFA mówiącymi o tym że wielkośc ta nie może być
mniejsza niż 6,5m od lini bocznych i 7,5 m od lini końcowych boiska.
3.4. Komfort i wygoda
Przy projektowaniu widowni, oprócz ważnych aspektów bezpieczeństwa, brany jest
także pod uwagę komfort widza, ponieważ to on przyciąga publiczność na stadion.
Minimalne miejsce przeznaczone na jedno krzesełko to 42cm, jednak wielkość optymalna to
48cm, co pozwala na wygodne oglądanie widowiska sportowego i przy założeniu 80cm
głębokości rzędu daje nam 0,38m2 na jednego widza. Wygodne siedzenia to już standard na
nowoprojektowanych obiektach. W systemie rozgrywek ligowych, jaki jest przyjęty w Polsce,
większośc meczy odbywa się podczas niesprzyjających warunków pogodowych. Aby
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przyciągnąć widza na stadion należy zapewnić mu zatem osłonę przed deszczem i wiatrem
(co opiszę w rozdziale poświęconym zadaszeniu stadionu), ale także wprowadzić na stadion
systemy grzewcze. Rozwiązaniem optymalnym jest zastosowanie promienników (na
przykład kwarcowo-halogenowych) pozwalających podnieść temperaturę na trybunach. Przy
wysokiej skuteczności rozwiązanie to jest przystępne cenowo. Eksploatacja takiego
urządzenia to koszt tylko 0,20zł na widza9.
4.

ZADASZENIE

4.1. Wstęp
Mając na uwadze komfort widzów, nieodłącznym elementem nowoczesnych stadionów
piłkarskich stało się zadaszenie. Zadaszenie 2/3 miejsc na stadionie jest wymogiem
koniecznym do spełnienia, aby obiekt został zakwalifikowany do 3 kategorii według wymagań
UEFA. Z racji skali tego rodzaju obiektów, które niejednokrotnie przeznaczone są dla
kilkudziesięciu tysięcy widzów, stworzenie zadaszenia wiąże się z dużymi rozpiętościami, ale
także z uwarunkowaniami akustycznymi, estetycznymi oraz wymogami bezpieczeństwa.
Konstrukcje zadaszeń stadionów piłkarskich to niejednokrotnie popis myśli inżynierskiej oraz
znak rozpoznawczy obiektu.
4.2. Materiały konstrukcyjne10
Materiałem najczęściej stosowanym do uzyskania przekryć stadionów jest stal, jednak
konstrukcje z żelbetu lub drewna klejonego są także spotykane i zapewniają podobne
właściwości nośne. Przekrycia dużych powierzchni przekraczających 1000m2, nie są niczym
nadzwyczajnym, jednak obiekty takie jak stadiony piłkarskie wymagają bardziej
zaawansowanych rozwiązań, ze względu na konieczność wyeliminowania podpór
wewnętrznych ograniczających widoczność. Poziome elementy konstrukcji dachu wykonane
są „jako stalowe dźwigary kratowe, płaskie, stężone cięgnami, powierzchniowe lub
przestrzenne wielowarstwowe”. We wszystkich rodzajach konstrukcji przekrycia stadionów
mamy do czynienia ze słupami głównymi rozmieszczonymi na obwodzie lub w narożach, na
których wspiera się konstrukcja dachu i na którą przenoszone są wszelkie obciążenia.
„Wszystkie konstrukcje stadionów w mniejszym lub większym stopniu wymagają stężeń.
Obecnie konstrukcje linowe, prętowe i prętowo-cięgnowe stały się synonimem
nowoczesności, a konstrukcje przekryć z ich udziałem są dużo lżejsze, przestronniejsze
i pozwalające na swobodne kształtowanie przestrzeni wewnątrz obiektów.”
4.3. Pokrycie dachowe
Pokrycie dachowe, oprócz ochrony widza przed warunkami atmosferycznymi, takimi
jak deszcz, wiatr czy słońce, nie może jednocześnie całkowicie odciąć wnętrza stadionu od
działania promieni słonecznych, ze względu na obecność naturalnej murawy. Dobór pokrycia
zadaszenia, jego właściwości technicznych, musi być uwarunkowany koniecznością
przeniesienia dużych obciążeń, ale także możliwością przepuszczania lub blokowania
dostępu promieni słonecznych.

9

www.sportplus.pl
„Konstrukcje cięgnowe w budownictwie wielkopowierzchniowym” dr inż. M. Cwyl Politechnika Warszawska,
konsultacja: prof. dr hab. inż. M. Giżejowski, www.swiat-szkla.pl
10
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Obecnie najbardziej rozpowszechnionym materiałem stosowanym do przekrycia dachu
stadionu są membrany. Konstrukcja taka to naprężony materiał, który dzięki pokryciu
powłokami zabezpieczającymi zyskuje możliwość przeniesienia dużych obciążeń. Powłoki te
nadają materiałowi także dużą odporność na promienie UV, przesiąkanie, zabrudzenia oraz
zabezpieczają przed ogniem. Parametry techniczne membrany pod względem
przepuszczania światła oraz izolacyjności mogą być bardzo różne i zależą od doboru
składników – składu chemicznego, rodzaju powłoki zabezpieczającej. „Tkaniny konstrukcyjne
używane dzisiaj w architekturze to przede wszystkim: tkanina z włókna szklanego pokrytego
teflonem (Teflon Coated Fiberglass – PTFE), poliester pokryty winylem (Vinyl Coated
Polyester – PVC), siatka tkana z polietylenu o wysokiej gęstości (High-density Polyethylene
woven mesh, HDPE), jednoskładnikowe folie (np. polimer etylenu i fluoru – ETFE).” 11
Do pokrycia konstrukcji dachowych, obok konstrukcji membranowych, stosowane są
także płyty poliwęglanowe. Ich wytrzymałość na uderzenia jest 250 razy większa od szkła
przy mniejszej wadze materiału. Można je formować zarówno na zimno, jak i na ciepło, są
odporne na działanie warunków atmosferycznych, odporne na promienie UV, mają dobre
właściwości cieplne, dobrze tłumią hałas, przepuszczają nawet 90% światła oraz są
skwalifikowane jako słabo rozprzestrzeniające ogień.12
4.4. Oświetlenie boiska
Możliwość rozgrywania meczów piłkarskich w godzinach wieczornych to w dzisiejszych
czasach standard. Oświetlenie sztuczne murawy wymagane jest przez UEFA, gdzie
sprecyzowane są dokładne parametry, jakie musi spełnić stadion danej kategorii. Ze
względów projektowych można wyszczególnić dwa sposoby umieszczenia oświetlenia
sztucznego na stadionie:
pierwszy sposób to umiejscowienie świateł ponad powierzchnią dachu, na specjalnie
skonstruowanych do tego celu masztach (wieżach). Stworzenie takich struktur uwalnia
konstrukcję dachu od dodatkowych obciążeń, jednak możliwość zasłaniania oświetlenia
przez dach wymaga odpowiedniego nachylenia masztów. Konstrukcje takie stają się
często elementami charakterystycznymi stadionów
drugim rozwiązaniem jest montaż systemu oświetlenia tuż pod powierzchnią dachu
bezpośrednio do jego konstrukcji. Tworzy się w ten sposób świetlny pierścień wokół
murawy. Jest to uwarunkowane zarówno koniecznością równomiernego rozmieszczenia
oświetlenia oraz względami konstrukcyjnymi – równomiernym obciążeniem konstrukcji
dachu.
5.

KOMUNIKACJA

5.1. Wstęp
Bardzo ważnym aspektem ze względów bezpieczeństwa, rozważanym pod wieloma
względami, jest komunikacja na stadionie. Zaprojektowanie czytelnego układu
komunikacyjnego, zarówno w samym obiekcie, jak i w jego otoczeniu, jest sprawą
priorytetową. Jak najbardziej jasne i klarowne rozdzielenie komunikacji kolowej od pieszej,
unikanie miejsc kolizyjnych pomiędzy nimi już na etapie zbliżania się do obiektu oraz
11

„Efekty specjalne – wprowadzenie do problematyki napinanych konstrukcji membranowych” Architektura
Murator, wrzesień 2007r.
12
www.e-dach.pl
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zapewnienie dużych przestrzeni otwartych, umożliwiających rozproszenie się tłumu - to
gwaranty sprawnego funkcjonowania stadionu pilkarskiego w tkance miejskiej. Ważne jest
także czytelne oznakowanie miejsc parkingowych, wejść na stadion oraz ukierunkowanie
widza na poszczególne sektory. Niezbęde zatem stają się analizy potoków ruchu już na
etapie projektowym. Szybkie i sprawne dotarcie widza na wykupione przez siebie miejsce na
stadionie jest ważne, jednak odbywa się to w dużym przedziale czasowym, co w mniejszym
stopniu sprawia problemy komunikacyjne, niż jednorazowe opuszczanie stadionu przez
publicznośc po zakończonym spotakniu sportowym lub konieczność ewakuacji.
5.2. Ewakuacja
Czas ewakuacji jest jednym z podstawowych czynników wpływających na
kształtowanie trybun stadionów piłkarskich. Szybka i sprawna ewakuacja stadionu wymusza
na projektancie zastosowanie rozwiązań komunikacynych spełniających obowiązujące w tej
kwestii przepisy. Należy zapewnić odpowiednią szerokość korytarzy i schodów (0,6 m na
każde 100 osób), unikając „ciasnych gardeł” i wstecznych ruchów kibiców. Drogi
ewakuacyjne powinny być dobrze oznakowane i według normy PN–EN 13200-1 w ciągu 8
minut zapewnić ewakuowanie widowni do pierwszej strefy bezpieczeństwa.13 Trybuny
powinny być podzielone na możliwe do wydzielenia sektory, posiadające indywidualne
ponumerowane siedzenia. Parametry, jakim powinny odpowiadać miejsca siedzące oraz
przejścia na trybunach, przedstawiłem w rozdziale poświęconym ksztaltowaniu trybun.
5.3. Wyjścia i wejścia na stadion
Wejście na stadion powinno odbywać się poprzez bramki (kołowrotki) specjalnie do
tego przeznaczone, pozwalające na identyfikację każdego kibica, oraz zapewniające
kontrolowany i szybki sposób wpuszczania widza na stadion. „Bramki wejściowe i/lub
kołowrotki muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby nie powodowały zatorów
i zapewniały płynny przepływ dużej ilości osób.”14 Jednocześnie należy rozdzielić system
wpuszczania kibiców na stadion od bram wyjściowych, tak aby było możliwa szybka
i sprawna ewakuacja widzów.
5.4. Osoby niepełnosprawne
Należy zapewnić możliwość korzystania z obiektu osobom niepełnosprawnym.
Międzynarodowy Komitet Opimpijski wymaga aby 1,5% miejsc na stadionie dostaosowanych
było do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oznacza to, że przy widowni o pojemności 20 tys
osób potrzebnych jest 30 takich miejsc. Preferowane ich usytuowanie to trybuna główna,
gdzie znaleść się muszą także toalety, punkty gastronomiczne oraz komunikacja pionowa,
przystosowana dla ich potrzeb. Jednocześnie miejsca te powinny być tak zlokalizowane na
stadionie, aby w razie konieczności ewakuacji w jak najmniejszym stopniu utrudniały jej
przeprowadzenie. Należy także zapewnić osobne wejście na stadion oraz miejsca postojowe
(najlepiej w obrębie stadionu) przystosowane do potrzeb pojazdów osób niepełnosprawnych.

13

„Widownie współczesnych stadionów. Determinanty i problemy” Zdzisław Pelczarski, wyd. Politechnika
Białostocka, 2009r.

14

Regulacje UEFA na temat infrastruktury stadionowej 2006
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6.

ROZMIESZCZENIE FUNKCJI

6.1. Wstęp
Wydawać się może, że funkcja, jaką do spełnienia ma stadion piłkarski jest oczywista –
zapewnienie możliwości obejrzenia wydarzenia sportowego w możliwie jak najbardziej
komfortowych warunkach, przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa użytkownika.
Jednak obecne stadiony piłkarskie to złożone struktury funkcjonalne. Ich podstawowa
funkcja zostaje wzbogacona szeregiem funkcji dodatkowych, które nie tylko podwyższają
jakość widowiska sportowego, ale gwarantują możliwość użytkowania obiektu na co dzień –
nie tylko w dniu trwania meczu. Niezbędne jest spełnienie szeregu wymagań technicznych,
takich jak: przystosowanie do transmisji telewizyjnych, zapewnienie miejsca pracy
dziennikarzy, wymagania bezpieczeństwa, wydzielenie stref dostępu, oddzielenie od siebie
kibiców drużyn przeciwnych, zapewnienie odpowiedniej liczby magazynów technicznych
oraz pomieszczeń technologicznych, wyposażenie obiektu w wymagane instalacje.
Dostrzegając ilość zagadnień jakie, towarzyszą widowisku sportowemu, uzmysłowiamy sobie
jak skomplikowaną i złożoną strukturą jest nowoczesny stadion piłkarski.
6.2. Zaplecze sanitarno-gastronomiczne
Odpowiednia ilość toalet dla obiektów o tak dużej liczbie użytkowników nie jest
precyzyjnie określona w warunkach technicznych, a przyjmując założenia dla budynków
biurowych staje się niemożliwe, a wręcz absurdalne, umiejscowienie tak dużej ich ilości.
Wymogi UEFA dotyczące tej kwestii są bardziej klarowne i jasno określają liczbę toalet, jaka
powinna znaleźć się na stadionie. Ilość ta uzależniona jest oczywiście od pojemności
stadionu. Należy zapewnić toalety dla obu płci w liczbie jeden sedes na 200 osób i jeden
pisuar na 125 osób oraz toaletę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych w strefie gdzie
są przeznaczone dla nich miejsca na widowni.
Stadion powinien być także wyposażony w punkty gastronomiczne, zapewniające
ciepły posiłek typu fast food. Ich liczba nie jest jednak ściśle określona i zależna jest od
rozwiązań przyjętych przez projektanta.
Osobne zaplecze sanitarno gastronomiczne powinno znajdować się w strefie kibiców
gości.
6.3. Media
Przedstawiciele mediów powinni mieć zapewnione:
miejsca specjalnie przystosowane do pracy na trybunie, najlepiej w jej centralnej części
pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenia do pracy zapewniające dostęp do
systemów telekomunikacyjnych
studia telewizyjne oraz stanowiska komentatorskie
stanowiska dla kamer telewizyjnych, rozmieszczone na stadionie - tak aby zapewnić jak
najlepszy przekaz telewizyjny
salę konferencyjną, najlepiej na granicy strefy mediów i zaplecza szatniowego – dającą
możliwość konferencji pomeczowych
wydzielone miejsca postojowe, w możliwie jak najbliższym sąsiedztwie stadionu dla
wozów transmisyjnych
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Szczegółowe wytyczne UEFA znajdują się w dokumencie „Regulacje UEFA na temat
infrastruktury stadionowej 2006”, który dostępny jest na stronach Polskiego Związku Piłki
Nożnej.
6.4. Strefa VIP
Jest to strefa reprezentacyjna stadionu. Powinna posiadać oddzielne wejście poprzez
hol oraz być wydzielona od reszty stadionu. Strefa ta charakteryzuje się podwyższonym
standardem w części sanitarno gastronomicznej, jak i wyższym komfortem siedzeń na
trybunach. Posiada także wydzielony parking, który w najlepszym wypadku powinien być
zlokalizowany pod trybunami. W większości przypadków znajduje się w ścisłym powiązaniu
ze strefą mediów oraz zapleczem szatniowym dla piłkarzy.
Najbardziej ekskluzywną częścią tej strefy są tak zwane „sky boxy”. Są to wydzielone
pomieszczenia z bezpośrednim dostępem do widowni, , przeznaczone na wynajem dla firm
i przedsiębiorstw. Każde pomieszczenie wyposażone jest we własną toaletę, garderobę oraz
aneks kuchenny. Jest to ciekawe miejsce do spotkań biznesowych, nie tylko związanych
z piłką nożną.
Szczegółowe wytyczne UEFA znajdują się w dokumencie „Regulacje UEFA na temat
infrastruktury stadionowej 2006”, który dostępny jest na stronach Polskiego Związku Piłki
Nożnej.
6.5. Zaplecze szatniowe
Jest to strefa, do której dostęp mają tylko określone osoby. Posiada wydzielony wjazd
przeznaczony dla piłkarzy obu drużyn oraz delegatów i sędziów piłkarskich. Ze strefy tej
musi być zapewniony
bezpośredni dostęp na boisko poprzez specjalny rękaw
bezpieczeństwa, oddzielający piłkarzy od widowni. W strefie tej powinny znajdować się
następujące pomieszczenia:
szatnia piłkarzy drużyny przyjezdnej wraz z salą do rozgrzewek
szatnia piłkarzy drużyny miejscowej wraz z salą do rozgrzewek oraz zapleczem odnowy
biologicznej
szatnia drużyny młodzików
szatnie dla sędziów oraz pokój delegata
pomieszczenie kontroli antydopingowej oraz pomieszczenie pierwszej pomocy
Szczegółowe wytyczne UEFA znajdują się w dokumencie „Regulacje UEFA na temat
infrastruktury stadionowej 2006”, który dostępny jest na stronach Polskiego Związku Piłki
Nożnej.
6.6. Służby porządkowe i ratunkowe
Kwestie bezpieczeństwa na stadionach piłkarskich stawiane są na pierwszym miejscu,
dlatego bardzo ważne jest dokładne zaplanowanie pomieszczeń związanych z tym
zagadnieniem oraz rozmieszczenie wydzielonych stref bezpieczeństwa. Bardzo ważne jest
zapewnienie szybkiego dojazdu do stadionu (wjazd bezpośrednio na płytę boiska) dla służb
szybkiego reagowania, zarówno tych odpowiedzialnych za utrzymanie porządku na
stadionie, jak i tych niosących pomoc medyczną. Wjazdy takie najlepiej jest umieścić
w narożnikach stadionu – kosztem najmniej atrakcyjnych miejsc na widowni. Niezbędne jest
wydzielenie miejsc postojowych dla samochodów tychże służb, w bezpośrednim sąsiedztwie
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stadionu lub w jego obrębie. Należy także zapewnić odpowiednią ilość pomieszczeń biurowo
magazynowych oraz salę odpraw, przeznaczoną dla policji i pracowników ochrony.
Każdy z sektorów powinien być wyposażony w punkt pierwszej pomocy, który
w czytelny sposób musi być oznakowany, podobnie jak i droga dostępu do niego.
Stadion musi być wyposażony w system monitoringu, pozwalający wykonać zdjęcia
identyfikujące kibiców, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz obiektu, oraz pomieszczenie
kontrolne/dowodzenia znajdujące się w narożniku stadionu, pozwalające na ogólny przegląd
wnętrza obiektu.
6.7. Usługi dodatkowe
Jak wspomniałem wcześniej, dąży się obecnie do modyfikacji funkcji stadionu jako
obiektu używanego cyklicznie, poprzez dodanie funkcji zapewniających zainteresowanie
użytkownika obiektem także poza dniem rozgrywania meczu. Funkcje takie najczęściej
związane są z tematyką sportu - sale gimnastyczne, kluby fitness, siłownie, punkty odnowy
biologicznej, sklepy z pamiątkami sportowymi (sklepy kibica). Jednak zdarza się, że aby
obiekt był opłacalny, dodatkowe funkcje ze sportem nie są związane – są to sklepy wielko powierzchniowe, centra rozrywki, restauracje, biura podróży czy nawet salony
samochodowe. Funkcje te mają być dostępne dla użytkownika z zewnątrz niezależnie od
funkcjonowania stadionu, co eliminuje zamieranie życia, wokół tych dużych obiektów,
pomiędzy rozgrywkami sportowymi.
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III. OMÓWIENIE I ANALIZA WYBRANYCH REALIZACJI
1. REALIZACJE ZAGRANICZNE
1.1. La Maladiere Stadium15

Rys. 22 Widok na stadion La Maladiere w Neuchatel, Szwajcaria; www.archdaily.com

1.1.1. Lokalizacja i charakterystyka
Stadion dla 12 tys. widzów zlokalizowany jest na nabrzeżu jeziora, w bezpośrednim
sąsiedztwie portu w mieście Neuchatel w Szwajcarii. Z każdej strony obiekt ten graniczy
z otoczeniem o odmiennym charakterze. Od strony północnej stadion sąsiaduje z obiektami
usługowymi, od strony wschodniej z portem, od południa z jeziorem de Neuchatel ( skąd
rozciąga się piękny widok na całe jezioro z górami w tle) natomiast od zachodu stadion
graniczy z historyczną zabudową mieszkaniową. Projekt został tak wykonany, aby jak
najbardziej dopasować się do zróżnicowanego charakteru jego otoczenia.
1.1.2. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe

Rys. 23 Elewacja północna stadionu La Maladiere; www.archdaily.com

Konstrukcja stadionu jest wykonana z żelbetu. Pod budynkiem znajdują się trzy
kondygnacje podziemne, na których znajdują się dodatkowe funkcje. Zadaszenie stadionu

15
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wykonane jest z przestrzennych kratownic w konstrukcji wspornikowej. W narożach stadionu
umieszczono stalowe konstrukcje wież, na których umiejscowione zostało oświetlenie.
Elewacja stadionu została zaprojektowana ze szkła i stali nierdzewnej, tworząc
powłokę, która ma za zadanie odbicie otaczających budynków. W górnej części fasady za
szklaną powłoką znajduje się ściana, utworzona z metalowych elementów pozwalających, na
wgląd do wnętrza stadionu.
1.1.3. Rozmieszczenie funkcji
Stadion La Maladiere jest doskonałym przykładem struktury złożonej z kilku funkcji. Na
kondygnacjach podziemnych zlokalizowane są: przestrzeń handlowa o powierzchni 25 000
m2 z 60 różnymi sklepami, siedziba ratownictwa zintegrowanego ( straż pożarna
i pogotowie), przestrzenie dla dostaw oraz parking na 930 samochodów. Na pierwszym
piętrze znajduje się murawa, strefy wejściowe na galerie, z której odbywa się rozrząd
kibiców, oraz restauracje i toalety dla publiczności. Drugie piętro przeznaczone jest na
pomieszczenia administracyjne oraz zaplecze szatniowe dla 6 sal gimnastycznych
umiejscowionych na piętrze czwartym, wraz z zapleczem dla VIP-ów.
Wejście na stadion odbywa się od strony wschodniej. Widz kierowany jest
bezpośrednio na pierwszą kondygnację, z której poprzez galerię można dostać się na
odpowiedni sektor. Bardzo wyraźny jest podział na strefę wejściową oraz rozmieszczone po
obwodzie stadionu klatki schodowe, służące do opuszczania obiektu.

Rys. 24 Rzut pierwszego piętra stadionu La Maladiere, strefa wejścia oraz galeria; www.archdaily.com

1.1.4. Podsumowanie
Stadion La Maladiere doskonale wpisuje się w tkankę miejską. Jest to kompleks
złożony z wielu stref funkcjonalnych, co powoduje, że obiekt żyje nie tylko w dniu meczu ale
także na co dzień. W tym przypadku skala funkcji handlowej jest tak wielka, że to ona staje
się dominująca.
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1.2. The Ring Stadium16

Rys. 25 Widok na Ring stadion w Mariborze, Słowenia; www.archdaily.com

1.2.1. Lokalizacja i charakterystyka
Obiekt zlokalizowany jest w mieście Maribor w Słowenii. Znajduje się on w samym
centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie jego zabytkowej części. Stadion
zaprojektowany został dla 12 tys. widzów. Projekt był wynikiem przeprowadzonego w 1998
roku konkursu. Podstawowym warunkiem konkursu było zachowanie wybudowanej w latach
60-tych trybuny wzdłuż jednego z boków boiska. Trybuna ta przykryta została dachem
w konstrukcji żelbetowej.
1.2.2. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe

Rys. 26 Przekrój poprzeczny, The Ring Stadium; www.archdaily.com

Konstrukcja trybun opiera się na promieniście rozłożonych żelbetowych słupach. Do
słupów tych zamocowane są wanty, do których za pomocą lin stalowych podwieszony jest
dach. Nowe trybuny otaczają pole gry z trzech stron, tworząc razem z istniejącą trybuną
spójną całość. Są one tak zaprojektowane, że sprawiają wrażenie falującego pierścienia,
który unosi się ponad ziemią. Efekt ten spotęgowany jest przeszkloną galerią, która znajduje
się na koronie stadionu. Efekt falującej trybuny powstaje dzięki zlokalizowaniu większej ilości
krzesełek w miejscach najlepszej widoczności oraz jej ograniczeniu w narożach stadionu,
gdzie widoczność jest dużo gorsza.

16
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1.2.3. Rozmieszczenie funkcji
Założenia konkursu zakładały przekształcenie boiska w stadion piłkarski z krytymi
trybunami dla 12 tys. widzów, strefą VIP oraz zapleczem dla mediów. Oprócz tego
w obiekcie miały się znaleźć 4 sale gimnastyczne, fitness- club z basenem oraz sklepy i
restauracje.
Ostatecznie w kondygnacji przyziemia znajdują się dwie sale gimnastyczne oraz
szereg ogólnodostępnych punktów usługowych. Wszystkie te usługi tworzą podstawę
kompozycyjną dla falujących trybun w postaci cokołu. Wejście na stadion odbywa się
z 4 narożników. Schodami widzowie kierowani są na pierwsze piętro (dach użytkowy funkcji
ogólnodostępnych) skąd następuje rozrząd na poszczególne sektory. Na poziomie tym
znajdują się także punkty gastronomiczne i toalety przewidziane dla publiczności.

Rys. 27 Rzut pierwszej kondygnacji, The Ring Stadium; www.archdaily.com

1.2.4. Podsumowanie
Nowa konstrukcja widowni została dobrana w taki sposób, aby stworzyć całość wraz z
już istniejącą trybuną. Swobodnie falujący pierścień korony stadionu, został kompozycyjnie
wyważony przez wprowadzenie prostokątnego cokołu, w którym umieszczone zostały
dodatkowe funkcje sportowe oraz usługi ogólnodostępne. Umieszczone w czterech
narożnikach wysokie slupy oświetleniowe tworzą kontrast dla horyzontalnego charakteru
obiektu.
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż pomimo swojego kameralnego charakteru obiekt ten
został wyposażony w dodatkowe funkcje, co po raz kolejny wskazuje kierunek rozwoju
obiektów sportowych w stronę coraz bardziej złożonych funkcjonalnie obiektów.

S t r o n a | 60

2. REALIZACJE POLSKIE
2.1. Stadion Cracovii Kraków17

Rys. 28 Wizualizacja stadionu Cracovii Kraków; www.ronet.pl

2.1.1. Lokalizacja i charakterystyka
Stadion Cracovii zlokalizowany jest na skraju Błoń w Krakowie. Działka, na której się
znajduje, ograniczona jest następującymi ulicami: Kraszewskiego od zachodu, Focha od
północy, Kałuży od wschodu oraz od strony południowej zabudowaniami Zwierzyńca.
W ogłoszonym konkursie międzynarodowym postawiono rygorystyczne wymagania odnośnie
wielkości bryły obiektu. Stadion zatem został tak zaprojektowany aby nie przysłaniać widoku
na Wawel z Kopca Kościuszki oraz z Błoń w stronę Sikornika. W przyszłości do południowowschodniego narożnika dobudowana zostanie hala sportowa.
2.1.2. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe

Rys. 29 Przekrój poprzeczny, Stadion Cracovii Kraków; www.ronet.pl

Konstrukcja trybun została wykonana z żelbetowych ram nośnych oraz
prefabrykowanych elementów żelbetowych rzędów widowni montowanych na miejscu
budowy. Wysokość widowni została zróżnicowana ze względu na wspomniane wyżej
wymagania kompozycyjno – urbanistyczne. Stadion składa się z czterech trybun o
wysokościach: 14m- trybuna zachodnia, 10m- trybuna północna, 12m- trybuna wschodnia,
19m- trybuna główna południowa. Całkowita pojemność stadionu wynosi 15 tys. widzów.
Dach wykonany został ze stalowych przestrzennych kratownic zamontowanych
wspornikowo. Oświetlenie sztuczne zostało umiejscowione od strony północnej, na

17
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specjalnych wysięgnikach ponad powierzchnią dachu, oraz od strony południowej,
zamontowane pod dachem do jego konstrukcji nośnej.
Od strony ulicy Focha elewacja obiektu została całkowicie przeszklona, sprawiając
wrażenie lekkiej, oraz podzielona rytmicznie poprzez wystające żebra konstrukcyjne. Reszta
elewacji została pokryta kamienną okładziną.
2.1.3. Rozmieszczenie funkcji

Rys. 30 Rzut kondygnacji przyziemia, Stadion Cracovii Kraków; www.ronet.pl

Przy stadionie zaprojektowane zostały dwa place: wschodni i zachodni. Ten pierwszy
jest placem reprezentacyjnym, z którego wszyscy widzowie kierowani są do Holu
Wschodniego. Plac zachodni, bardziej użytkowy, wprowadza kibiców głównie do Holu
zachodniego, ale także do Foyer sektora G, H oraz Sky-boxów, których liczba na stadionie to
aż 26 wydzielonych pomieszczeń. Z placu zachodniego wydzielona jest także część
wejściowa dla kibiców drużyny gości. Od strony ulicy Kałuży zlokalizowana jest droga
zapleczowa, która zapewnia dostęp do stadionu dla piłkarzy, działaczy, VIPów oraz mediów.
Z drogi tej jest także możliwy dostęp do strefy magazynowo - technicznej oraz wjazd na płytę
boiska.
Zespoły szatniowe, zaplecze dla mediów oraz strefa biznesowa wraz ze Sky-boxami
zlokalizowane są na trybunie głównej – północnej. Pod trybuną południową umieszczone
zostały lokale użytkowe dostępne bezpośrednio z ulicy Focha.
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Oprócz hali sportowej, której budowa jest przewidziana w przyszłości, na stadionie
można także organizować koncerty muzyczne oraz inne tego typu imprezy. Jest to możliwe,
dzięki zastosowaniu możliwości demontażu 11 dolnych rzędów w centralnej części trybuny
zachodniej. Ta część widowni została tak skonstruowana, aby jej demontaż nie zajął więcej
niż kilka godzin, tworząc w ten sposób przestrzeń pod dowolnie wybrany rodzaj sceny.
2.1.4. Podsumowanie
Bardzo rygorystyczne wytyczne urbanistyczno – kompozycyjne w dużym stopniu
zdefiniowały bryłę obecnego obiektu. Ograniczenia wysokości nie pozwoliły na budowę
stadionu o większej pojemności. Powstała w ten sposób horyzontalna bryła, dobrze
komponująca się z otoczeniem. Dużą zaletą obiektu jest możliwość organizowania
koncertów muzycznych oraz innych tego rodzaju imprez masowych.
2.2. Stadion Korony Kielce18

Rys. 31 widok z lotu ptaka na stadion Korony Kielce; www.korona-kielce.pl

2.2.1. Lokalizacja i charakterystyka
Stadion Korony Kielce został zbudowany na bardzo małej działce, jak na tego typu
funkcje, w strukturze tkanki miejskiej. Z tego powodu trybuny zostały maksymalnie zbliżone
do murawy oraz spiętrzone, tworząc obiekt o prostokątnym układzie z narożnikami ściętymi
pod kątem 45 stopni. Obiekt ten może pomieścić 15 500 widzów.
2.2.2. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe
Konstrukcja trybun została wykonana z żelbetowych ram nośnych oraz
prefabrykowanych elementów żelbetowych rzędów widowni. Trybuny są dwukondygnacyjne,
a ich konstrukcja jest jednakowa ze wszystkich czterech stron.
Konstrukcja dachu składa się z lekkich stalowych dźwigarów kratowych
zamontowanych wspornikowo, rozmieszczonych co 7m i podpartych naprzemian na slupach
stalowych co 14m i belce kratowej. Dach został pokryty w płytami poliwęglanu.
18

www.sztuka-architektury.pl

S t r o n a | 63

Cały stadion prezentuje bardzo surową formę, odsłaniając w pełni zarówno konstrukcję
żelbetowych trybun, jak i stalową konstrukcje dachu. Wyjątek stanowi elewacja od strony Alei
Legionów, na której zaprojektowano barierę akustyczną, która ma za zadanie tłumienie
hałasów powstałych w czasie meczu chroniąc tym samym okoliczne budynki mieszkalne.
Bliskość tej zabudowy skłoniła projektantów do zamontowania oświetlenia sztucznego na
stadionie tuż przy krawędzi dachu. Rozwiązanie takie w mniejszym stopniu ingeruje
w otoczenie oraz jest bardziej ekonomiczne.
2.2.3. Rozmieszczenie funkcji

Rys. 32 Schemat rozmieszczenia funkcji, Stadion Korony Kielce; www.korona-kielce.pl

Stadion został wyposażony w lokale usługowe, takie jak sklepy czy restauracje,
dostępne bezpośrednio z Alei Legionów. Główne wejście odbywa się z placu
zlokalizowanego przy ulicy Ściegiennego. Widz kierowany jest stamtąd poprzez system
schodów i pomostów na poziom pierwszy, obejście stadionu, z którego odbywa się rozrząd
kibiców na poszczególne sektory. Rozwiązanie takie pozwoliło na całkowite odizolowanie
kibiców od strefy wejściowej dla piłkarzy, mediów oraz VIPów.
2.2.4. Podsumowanie
Stadion Korony Kielce jest pierwszym tego typu obiektem powstałym w Polsce. Kształt
działki oraz jej nieduży rozmiar w znacznym stopniu ukształtowały bryłę i charakter stadionu.
Uniemożliwiło to także wprowadzenie większej ilości funkcji dodatkowych.
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